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پیشگفتار

پیشــکش قربانــی بــه درگاه خــدا یــا هــر نیرویــی کــه بشــر بــدان معتقــد اســت از جمله 
آیین هایــی اســت کــه افــزون بــر داشــتن پیشــینه دور و دراز، در بســیاری از ادیــان و مذاهب 
بــه عنــوان یکــی از فرائــض دینــی مــورد توجــه بــوده اســت. قربانــی انــواع مختلفــی داشــته 
ــتین  ــه نخس ــی را ب ــم قربان ــم تقدی ــرآن کری ــت. ق ــن اس ــی خونی ــا قربان ــی از آنه ــه یک ک
ــی مشــخص  ــوع قربان ــرآن ن ــد در ق ــر چن ــد۱. ه ــدان حضــرت آدم نســبت می ده فرزن

نشــده اســت امــا در تــورات و روایــات اســالمی قربانــی پذیرفتــه شــده گوســفند اســت۲.
ــوده اســت.  ــان اقــوام ایرانــی رایــج ب ایــن مراســم پیــش از زرتشــت و پــس از آن در می
ــا مراســم قربانــی دیوپرســتان مخالفــت  ــر ایــن باورنــد کــه زرتشــت ب بیشــتر پژوهشــگران ب
صریــح داشــته اســت. امــا نکتــه ای حــل نشــده همچنــان وجــود دارد و آن ایــن اســت کــه 
آیــا زرتشــت بــا قربانــی بــرای اهــورا مــزدا و دیگــر ایــزدان زرتشــتی نیز مخالــف بوده اســت؟

ــا  ــان از گاتاه ــای غربی ــتایی و رواج ترجمه ه ــات اوس ــاز مطالع ــس از آغ ــدی پ چن
ایــن دیــدگاه کــه زرتشــت مخالــف هــر گونــه قربانــی حیوانــی اســت طرفدارانــی پیــدا 

1. مائده، 27.
ــن یعقــوب، 1362،  ــز نــک: کلینــی، محمــد ب 2. عهــد عتیــق، کتــاب تکویــن، اصحــاح چهــارم، و نی
الروضــه مــن الکافــی، ج 8، ص 113، ح 92. در روایتــی بنیانگــذار قربانــی خونیــن خــود حضــرت آدم 

ــن یعقــوب، 1367، الفــروع مــن الکافــی، ج 6، ص 315، ح 1(. اســت )کلینــی، محمــد ب
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کــرد. نخســت پارســیان هنــد و بــه ویــژه اصــالح طلبان ایشــان کــه بیــش از دیگــر اقوام 
تحــت تأثیــر غربیــان بــوده و خــود را بــرای رهایــی از ســنت گذشــتگان مشــتاق نشــان 
می دادنــد ایــن دیــدگاه را پذیرفتنــد. پارســیان بمبئــی کــه تــا اواخــر ســده نوزدهــم بــه 
ــن رســم را  ــان ای ــا فشــار اصــالح طلب ــد، ب ــی می کردن ــات را قربان دســت خــود حیوان
ــا  ــران نیــز کمــی پــس از پارســیان و تحــت تأثیــر ایشــان ب تــرک کردنــد. زرتشــتیان ای
قربانــی حیوانــی بــه مخالفــت برخاســتند. نخســت قربانــی گاو در زیارتــگاه پــارس بانو 
ممنــوع شــد و کــم کــم قربانــی دیگــر حیوانــات نیــز از رونــق افتــاد و پیشــکش های 

غیــر خونــی جــای آن را گرفــت.
ــی در  ــی حیوان ــه مســئله قربان ــاره ب ــد نگاهــی دوب ــاب می خوانی ــن کت آنچــه در ای
ــان  ــا حداقــل بی ــران باســتان و آییــن زرتشــتی اســت. هــدف از ایــن پژوهــش رد و ی ای
اشــکاالت دیدگاهــی اســت کــه زرتشــت را مخالــف هــر گونــه قربانــی حیوانــی معرفی 
می کنــد. در ایــن پژوهــش نخســت بــا ارائــه شــواهدی فــراوان از تاریــخ ایــران باســتان 
و متــون زرتشــتی خواهیــم دیــد کــه ســنت قربانــی حیوانــی در آییــن زرتشــتی از زمــان 
ــش  ــل کاه ــه عل ــت. در گام دوم ب ــته اس ــی رواج داش ــر کنون ــا عص ــتا ت ــن اوس تدوی
ــورد  ــی م ــت قربان ــداران ممنوعی ــه و مســتندات طرف ــی در عصــر حاضــر پرداخت قربان
بررســی قــرار گرفتــه اســت. مطالــب کتــاب در پنــج بخــش گــرد آوردی شــده اســت. 
بخــش نخســت بــه منزلــه کلیاتــی دربــاره قربانــی اســت. بخــش دوم و ســوم کتــاب 
بــه عنــوان مقدمــه ای بــر بخــش چهــارم، بــه دو مســئله گوشــتخواری و شــکار در ایــران 
باســتان و آییــن زرتشــتی می پــردازد. ایــن دو بخــش در حقیقــت پاســخ بــه عــده ای از 
زرتشــتیان و بویــژه پارســیان اســت کــه گیاهخــواری پیشــه کــرده و حــذف گوشــت از 

ســبد غذایــی خــود را مســتند بــه سفارشــهای دینــی می داننــد. 
در بخــش چهــارم پــس از ذکــر مقدماتــی انــواع قربانــی در آیین زرتشــتی یاد می شــود. 
در بخــش پنجــم نیــز پــس از نقــل ادلــه مخالفیــن قربانــی، بــه نقــد و بررســی آن پرداخته و 
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ســپس دالیــل کاهــش قربانــی در عصــر کنونی مــورد بررســی قــرار گرفته اســت.
مباحــث کتــاب همــان گونه کــه از نامــش پیداســت نظر بــه آییــن زرتشــتی دارد اما 
در مــورادی بــه تاریــخ مــاد و هخامنشــی نیــز اشــاره دارد. هــر چنــد هنــوز در زرتشــتی 
بــودن ایــن دو حکومــت اختــالف اساســی وجــود دارد بــا ایــن حــال از جهاتــی دارای 
اهمیــت اســت. چــرا کــه بــه فــرض زرتشــتی بــودن ایشــان مســتندات فراوانــی دربــاره 
ــرای  ــاز هــم ب ــا ب ــودن آنه ــن دوره وجــود دارد و در صــورت زرتشــتی نب ــی در ای قربان

نشــان دادن تــداوم و همســانی آداب و رســوم ایرانــی در ادوار بعــدی مناســبت دارد.
ــی از  ــرای بخش ــه ب ــت ک ــت هایی اس ــه  یادداش ــت مجموع ــاب در حقیق ــن کت ای
کتــاب دیگــری جمــع شــده بــود. امــا اســتفاده از همــه یادداشــت ها در آنجا با مشــکل 
افزایــش شــمار صفحــات مواجــه بــود. از طرفــی کار مســتقلی دربــاره قربانــی در آییــن 
ــر آن شــد کــه آن یادداشــت ها را  ــده ب ــود. در نتیجــه نگارن ــه ب زرتشــتی انجــام نگرفت

ســامان داده و کاری نــو بــه خواننــدگان پیشــکش کنــد.
کار پیــش رو تنهــا یــک آغــاز اســت و ماننــد پــاره ای از کارهــای نــو مطمئنــًا 
کاســتی هایی دارد. امیــد اســت دیگــران با جســتجوی شــواهدی دیگر و همچنین مقایســه 
ایــن آیین هــا بــا آیین هــای دیگــر اقــوام هندوایرانــی و توجــه بــه رمــز پردازی هــا و اندیشــه 
در اهــداف برگزارکننــدگان ایــن آداب نمادیــن، نــوری بــر نقــاط تاریــک بحــث بتاباننــد.

در پایــان از همــه کســانی کــه بــه نوعــی در آمــاده شــدن ایــن اثــر همــکاری کردند 
سپاســگزاری می کنــم بــه ویــژه از عبدالرضــا آذرکــردار کــه زحمــت بازخوانــی متــن را 
پذیرفــت. همچنیــن از همســرم کــه افــزون بــر همراهــی، در بازخوانــی متن نیــز کمک 

خــود را از مــن دریــغ نداشــت.
قم مقدس

غالمرضا نوادری
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واژه قربــان در اصــل مصــدر و بــه معنــی نزدیــک شــدن اســت و مــراد از آن 
»هــر چیــزی را کــه بنــده خــدا در تــالش بــرای کســب رضایــت خداونــد پیشــکش 
ــه  ــت ک ــه اس ــک ریش ــودی از ی ــات یه ــا »Corban« در ادبی ــن واژه ب ــد«۱. ای می کن
یکــی از اســتعمال های مشــترک آن در دو آییــن اســالم و یهــود همــان قربانــی خونیــن 

است۲.
قربانــی بــه اصطــالح کلــی در علــم ادیــان گرفتــن زندگــی موجــود زنــده ای )اعــم 
از انســان، حیــوان، یــا نبــات( از راه کشــتن، یــا ســوزاندن یــا دفــن کــردن یــا خــوردن به 

منظــور تقــرب بــه خدایــان و جلــب نظــر آنــان۳.
ــن واژه »از  ــت۴. ای ــی اس ــادل قربان ــًا مع ــی واژه »sacrifice« تقریب ــای اروپای در زبانه
ــًا آییــن ذبــح کــردن یــک حیــوان و  ریشــه  ی التیــن بــه معنــای »مقــدس کــردن«، عمدت
انتقــال الشــه آن، یــا بخشــی از آن، بــه فضــای الهــِی یک معبــد یا مــکان مقدس«5 اســت.

ــور لیمــن، ترجمــه محمــد  ــر نظــر اولی ــم، زی ــرآن کری ــان، در دانشــنامه ق ــق، 1391، قرب 1. برجــک، رفی
ــار، ص 499. ــین وق حس

2. نک: گواهی، عبدالرحیم، 1390، فرهنگ توصیفی ادیان، ص 224.
3. مصاحب، غالمحسین، 1380، دایره المعارف فارسی، ج 2، ص 2033.

4. همان، ص 2034-2033.
5. گواهی، عبدالرحیم، 1390، فرهنگ توصیفی ادیان، ص 710.
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قربانی در ادیان الهی

قــرآن کریــم قربانــی را مراســمی مشــترک میــان همه ادیــان الهــی خوانده اســت. در 
ســوره حــج پــس از صــدور فرمــان قربانــی در حــج۱، ایــن آیــه نازل شــده اســت: 

ٍة َجَعْلنَا َمنَْسًكا لَِيْذُكُروا اْســَم اهللِ َعَل َما َرَزَقُهْم ِمْن َبِيَمِة اْلَْنَعاِم  *َولُِكلِّ ُأمَّ
ِ اْلُْخبِتنِي2* َفإَِلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد َفَلُه َأْسِلُموا َوَبشِّ

ترجمه: برای هر امتی قربانگاهی۳ قرار دادیم، تا نام خدا را )به هنگام قربانی( 
بر چهارپایانی که به آنان روزی داده ایم ببرند.

ــان الهــی نســبت داده شــده  ــه همــه ادی ــی ب ــه روشــنی مراســم قربان ــه ب ــن آی در ای
اســت و اگــر در آیینــی مراســم قربانــی از رونــق افتــاده نشــان از انحــراف از آموزه هــای 

نخســتین و دســتبردهای پســینیان اســت.

الف( قربانی در دین یهود

ــن زاده  ــکش اولی ــا پیش ــل و ب ــت هابی ــه دس ــم ب ــد قدی ــی در عه ــی حیوان قربان
گوســفندان خــود آغــاز۴ و بخشــی از نظــام عبــادی یهودیــان می گــردد.

چگونگــی اهــدای قربانی هــا در فصــل اول و ســوم از ِســفر »الویان« آمده اســت5. 

ْطِعُمــوا 
َ
ــوا ِمْنَهــا َوأ ــاِم َفُکُل ْنَع

َ
ــا َرَزَقُهــْم ِمــْن َبِهیَمــِة اْل ــاٍم َمْعُلوَمــاٍت َعَلــی َم یَّ

َ
ــِه ِفــي أ 1. *َوَیْذُکــُروا اْســَم اللَّ
ــج، 28(. ــَس اْلَفِقیَر*)الح اْلَباِئ

ترجمــه: و در روزهــای معینــی نــام خــدا را، بــر چهارپایانــی کــه بــه آنهــا روزی داده اســت، )بــه هنــگام 
قربانــی( ببرنــد؛ پــس از گوشــت آنهــا بخوریــد و بینــوای فیقیــر را نیــز اطعــام نماییــد.

2. الحج، 34.
3. هــر چنــد »منســکا« در ایــن آیــه ظاهــرًا بــه معنــی عبــادت اســت ولــی مــراد از آن عبــادت قربانــی و 

تضحیــه اســت. )نــک: قرشــی، ســید علــی اکبــر، 1354، قامــوس قــرآن، ج 7، ص 58(.
4. عهد عتیق، 1388، ترجمه فاضل خان همدانی و ویلیام گلن، ص 7، سفر تکوین؛ فصل 4، بند 4.

5. همان، ص 184-187، سفر الویان، فصل اول و سوم.
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قربانی گــزار می بایســت در قربانــگاه دســت خــود را بــر ســر قربانــی می نهــاد و ســپس 
ــگاه  ــی در قربان ــمتی از قربان ــواًل قس ــد. معم ــوان را می بری ــر حی ــن س ــا کاه ــود ی خ
ســوزانده می شــد و حتــی گاهــی تمــام آن را بــر آتــش قــرار داده و هیــچ ســهمی از آن 

ــید. ــران نمی رس ــه دیگ ب
قربانــی حیوانــی انواعــی داشــت از جملــه قربانــی ســوختنی بــرای کفــاره گنــاه و 
ــر آن  ــی دیگــری ب ــبت« قربان ــه کــه در روز »َس ــای ســوختنی روزان ــا، قربانی ه خطاه
ــالمتی۱. ــی س ــه و قربان ــه گان ــاد س ــی اعی ــاره، قربان ــی روز کف ــد، قربان ــزوده می ش اف

ب( قربانی در دین مسیح

ــه  ــت ک ــروف اس ــه و مع ــود گرفت ــه خ ــن ب ــی نمادی ــیحیت صورت ــی در مس قربان
ــد:  ــی فرمودن ــرت عیس حض

»مهربانی می خواهم و نه قربانی«۲.
 و یــا در رســاله بــه عبرانیــان آمــده اســت کــه مســیح بــا قربانــی شــدن )بــه صلیــب 
کشــیده شــدن( نخســت بــرای گناهــان خویــش و ســپس بــرای گناهــان قــوم یــک بار 
ــه صراحــت  ــرای همیشــه ایــن کار را کــرده اســت۳. فصــل دهــم از همیــن رســاله ب ب
ــه شــده در مراســم  ــده و خون هــای ریخت ــر خوان ــان یهــودی را بی اث قربانی هــای کاهن
قربانــی را ناتــوان از زدودن گناهــان می دانــد۴. امــا بــه نظــر می رســد ایــن تصــور کــه آن 
حضــرت بــا قربانــی مخالــف بــوده اســت، یــا هماننــد بــه صلیب کشــیده شــدن ایشــان 

1. بــرای اطــالع بیشــتر نــک: هاکــس، 1382، قامــوس کتــاب مقــدس، ص 691-693 و نیــز: قامــوس 
الکتــاب المقــدس، 1981، ص 723-721.

2. عهــد جدیــد، 1387، ترجمــه پیــروز ســیار، ص 160، متــی، بــاب نهــم، بنــد 13 و نیــز ص 173، بــاب 
دوازدهــم، بنــد 7.

3. همان، ص 1021، رساله به عبرانیان، 27/7. و نیز ص 1026، 26/9.
4. همان، ص 1026- 1027، فصل 10.
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از ســاخته های پســینیان اســت و یــا بــه دلیــل فهــم نادرســت بیانــات آن حضــرت. برای 
نمونــه پیــش از ایشــان در عهــد قدیــم بــه نقــل از هوشــع آمــده اســت که: 

»مرحمت خواستم نه ذبائح«۱ 
اما کسی از این بند تحریم قربانی را برداشت نکرده است.

از طــرف دیگــر در انجیل هــای کنونــی نیــز شــواهدی دربــاره قربانــی وجــود دارد 
بــرای نمونــه:

بنــا بــر انجیــل لوقــا پــس از آنکــه ایــام تطهیــر حضــرت مســیح رســید، مــادرش 
ــرده و قربانــی معمــول یعنــی پیشــکش جفــت  ــه اورشــلیم ب ــه همــراه یوســف او را ب ب

کبوتــری را بــه جــا آوردنــد۲.
در انجیل متی به نقل از حضرت عیسی آمده است که:

 »پس آنگاه کــه هدیه خویش به قربانگاه می بری، اگــر آنجا به یاد آوردی 
که برادرت از تو شــکایت دارد، هدیه خویش همانجا برابر قربانگاه واگذار 

و نخست به آشتی برادرت برو؛ سپس بازگرد و آنگاه هدیه ی خویش ببر«۳.
 در بــاب هشــتم از همیــن کتــاب آمــده اســت که پــس از آنکــه حضرت عیســی

مبروصــی را شــفا داد بــدو فرمود: 
»زنهار با کس از این دم مزن، لیک برو و خویشتن را به کاهن بنمای و هدیه ای 

را که موسی مقرر داشته تقدیم دار: این بهر ایشان گواهی خواهد بود«۴.
نکته دیگر اینکه که به نقل از حضرت مسیح آمده است که: 

1. عهــد عتیــق، 1388، ترجمــه فاضــل خــان همدانــی و ویلیــام گلــن، ص 1574، کتــاب هوشــیع، فصــل 
ششــم، بنــد 6.

2. عهد جدید، 1387، ترجمه پیروز سیار، ص 335، لوقا، باب دوم، بند 24.
3. همان، ص 145، متی، باب پنجم، بند 24-23.
4. همان، ص 154-155، متی، باب هشتم، بند 4.
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»مپندارید که آمده ام تا شریعت یا کتابهای پیامبران را منسوخ کنم؛ نیامده ام تا 
منسوخ کنم، بلکه آمده ام تا کامل گردانم«۱. 

یا در ادامه گوید: 
»آن کس که از کوچکترین این احکام یکی را زیر پا نهد و به دیگران نیز بیاموزد 

که چنین کنند، در ملکوت آسمان ها کوچک ترین شمرده خواهد شد«۲. 
ــا  ــا قربانــی در تعــارض ب در حالیکــه اگــر ایــن ســخن درســت باشــد، مخالفــت ب

ــت. ــائل انبیاس ــورات و رس ــواز آن در ت ج

ج( قربانی در اسالم

ــتحب  ــب و مس ــته واج ــه دو دس ــه ب ــت ک ــی اس ــنت عبادت ــرآن و س ــی در ق  قربان
تقســیم می شــود. قربانی هــای واجــب ماننــد قربانــی »هــدی« در حــج تمتــع، قربانــی 
»اضحیــه« )عیــد قربــان( در دهم ذی الحجــه، قربانــی کفــاره ارتــکاب محرمــات حین 
ــد  ــی مســتحب مانن ــد۳ و قربان ــذر و قســم و عه ــای به ن ــی وف احــرام در حــج و قربان

قربانــی عقیقــه؛ کــه بــرای ســالمتی نــوزاد انجــام می گیــرد۴.
ــاره قربانــی در اســالم ایــن اســت کــه در همــان ســوره حــج کــه  نکتــه مهــم درب
دســتور بــه انجــام قربانــی داده شــده آمــده اســت کــه خداونــد نیــازی بــه قربانی نــدارد 
و گوشــت و خــون قربانــی بــه خــدا نمی رســد و هــدف از قربانــی کســب تقواســت. 

*َلْن َينَاَل اهللَ ُلُوُمَها َوَل ِدَماُؤَها َوَلِكْن َينَاُلُه التَّْقَوى ِمنُْكْم*5.

1. همان، ص 144، متی، باب پنجم، بند 17.
2. همان، بند 19.

3. برای اطالع بیشتر نک: مصاحب، غالمحسین، 1380، دایره المعارف فارسی، ج 2، ص 2034.
4. کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، 1367، الفــروع مــن الکافــی، ج 6، ص 24. ناگفتــه نمانــد در وجــوب 

و اســتحباب عقیقــه میــان فقهــای قدیــم و جدیــد اختــالف نظــر اســت.
5. الحج، 36.
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نه گوشتهای آن ها و نه خون های آن ها، هرگز به خدا نمی رسد ولی آنچه به او 
می رسد، پرهیزکاری شماست.

همچنیــن شــرط قبولــی قربانــی نیــز داشــتن تقواســت۱. چنانچــه در داســتان پســران 
حضــرت آدم وقتــی قابیــل به خاطــر پذیرفته نشــدن قربانــی اش بــرادر خــود را تهدید 

کــرد، هابیــل گفــت خداونــد تنهــا از پرهیــزکاران می پذیــرد۲.

د( قربانی در آیین مجوس

بــا توجــه بــه بحــث گذشــته نگارنــده بــر ایــن بــاور اســت کــه پیامبــر مجــوس نیــز بــر 
همــان ســیره انبیــای پیــش و پــس از خــود بــوده و بــا مراســم قربانــی مخالفتــی نداشــته 
اســت. چنانچــه نــگارش پیــش رو نیــز همیــن مطلــب را اثبــات خواهــد کــرد. حتــی اگر 
بنــا را بــر ایــن بگذاریــم کــه زرتشــت همــان پیامبــر مجــوس و گاتاهــا نیــز همــان وحــی 
ــاب  ــن کت ــی در ای ــح قربان ــت صری ــه ممنوعی ــزی راجــع ب ــم چی ــاز ه ــزل اســت۳، ب ُمن

وجــود نــدارد و شــواهدی کــه پژوهشــگران آورده انــد نیــز راه بــه جایــی نخواهــد بــرد.

ــور لیمــن، ترجمــه محمــد  ــر نظــر اولی ــم، زی ــرآن کری ــان، در دانشــنامه ق ــق، 1391، قرب 1. برجــک، رفی
ــار، ص 499. ــین وق حس

ــاَل  ــِر َق ــْل ِمــَن الََْخ ــْم ُیَتَقبَّ َحِدِهَمــا َوَل
َ
ــَل ِمــْن أ ــا َفُتُقبِّ ــا ُقْرَباًن َب  اْبَنــيْ آََدَم ِباْلَحــقِّ ِإْذ َقرَّ

َ
ــأ ــُل َعَلْیِهــْم َنَب 2. *َواْت

ِقیَن*)مائــده، 27( ــَن اْلُمتَّ ــُه ِم ــُل اللَّ ــا َیَتَقبَّ َم ــاَل ِإنَّ ــَك َق ْقُتَلنَّ
َ
َل

ترجمــه: و داســتان دو فرزنــد آدم را بــه درســتی بــر آنهــا بخــوان: هنگامــی کــه هــر کــدام، کاری بــرای 
ــه  ــرادری ک ــد؛ )ب ــه نش ــری پذیرفت ــد و از دیگ ــه ش ــی پذیرفت ــا از یک ــد؛ ام ــام دادن ــدا انج ــه خ ــرب ب تق
ــو را خواهــم کشــت«)برادر  ــه خــدا ســوگند ت ــرادر دیگــر( گفــت: »ب ــه ب ــود، ب عملــش مــردود شــده ب

ــرد. ــزکاران می پذی ــا از پرهی ــدا، تنه ــرا( خ ــی دارم؟ زی ــه گناه ــن چ ــت: »م ــر( گف دیگ
ــده  ــروز« آم ــروز و ام ــتیان دی ــام »زردش ــه ن ــری ب ــاب دیگ ــاره در کت ــن ب ــده در ای ــات نگارن 3. مالحظ

ــدی دیگــر منشــتر خواهــد شــد. اســت کــه چن
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پیشینه پژوهش

دربــاره قربانــی بــه صــورت کلــی مطالعاتــی چنــد انجــام گرفتــه اســت۱ امــا دربــاره 
قربانــی در آییــن زرتشــتی هــر چنــد کار مســتقلی منتشــر نشــده اســت امــا از دو گونــه 
ــه در  ــتایی ک ــای اوس ــت پژوهش ه ــرد. نخس ــاد ک ــوان ی ــاره می ت ــن ب ــش در ای پژوه
بســیاری از آنهــا بــه مســئله قربانــی هــم پرداختــه شــده اســت و دیگــر کارهایــی اســت 
کــه بــه مســئله قربانــی در ادیــان ایرانی، الهــی و یــا دیگر ادیــان پرداختــه و بخشــی از آن 

نیــز بــه قربانــی در آییــن زرتشــتی مربــوط اســت.
امــا ذکــر کتــب و مقاالتــی دســته نخســت خــارج از حوصلــه و تــوان اســت. امــا 
کارهــا بــر دو گونــه اساســی اســت. گروهــی بــر اســاس شــواهدی از گاتاها زرتشــت را 
مخالــف قربانــی و نمونه هــای قربانــی در ســنت زرتشــتی را بازگشــت بــه عصــر کافــر 
ــه مســتنداتی از  ــا ارائ ــن شــواهد و ســپس ب ــا رد ای کیشــی دانســته اند و دســته دیگــر ب

اوســتا و ســنت زرتشــتی، نوعــی از قربانــی را مــورد تأییــد زرتشــت دانســته اند.
ــه  ــه مقال ــوان ب ــت می ت ــوده اس ــی ب ــه قربان ــع ب ــه راج ــی ک ــاره پژوهش های ــا درب ام
ــا امــروز« از حســین لســان یــاد کــرد کــه چنــد صفحــه را  »قربانــی از روزگار کهــن ت
بــه قربانــی در ایــران باســتان اختصــاص داد اســت. کیخســرو جمپــور »اســاس قربانــی 
ــه و  ــت صفوی ــر حکوم ــه اواخ ــوط ب ــرگان« را مرب ــران در روز مه ــتیان ای ــردن زرتش ک
ــد.  ــرک کنن ــد آن را ت ــاور اســت کــه زرتشــتیان بای ــن ب ــر ای ــد و ب ــه می دان از روی تقی
علــی اصغــر مصطفــوی نیــز در کتــاب »اســطوره قربانــی« بــه ارائــه شــواهدی از آییــن 
زرتشــتی و ایــران باســتان پرداخــت. ایشــان بــا اســتناد بــه ســیاحتنامه جعلــی فیثاغــورث 

هخامنشــیان را نیــز هماننــد زرتشــت مخالــف قربانــی معرفــی کــرده اســت.
ــک ۳۰  ــان الهــی« نزدی ــی در ادی ــاب »قربان ــده فقیهــی محــدث در کت ــم فری خان

گاهــی از پــاره ای از کارهــای انجــام گرفتــه مقدمــه مترجــم کتــاب قربانــی و ماهیــت و کاربرد  1. بــرای آ
آن، از هنــری هوبــرت و مارســل موس، مناســب اســت.
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صفحــه بــه ایــن مســئله اختصــاص داده و همــان نتیجــه پیشــین را تکــرار کــرده اســت.
ــالم«  ــا اس ــم ت ــی از میتراییس ــوم قربان ــه »مفه ــان نام ــری در پای ــن صف ــم پروی خان
ــکات  ــان ن ــاص داد و هم ــتی اختص ــن زرتش ــی در آیی ــه قربان ــه را ب ــدود ۳۰ صفح ح

ــرد. ــرار ک ــی را تک ــطوره قربان ــاب اس کت
بخشــی از پایــان نامــه »قربانــی در ایــران باســتان« بــه قلــم محمــد حســن شــرفی نیز 
دربــاره قربانــی در آییــن زرتشــتی اســت. زهرا خلیفــه قلــی در پایــان نامه »بررســی آیین 

قربانــی در بیــن النهریــن و ایــران« نیــز بــه قربانــی در آیین زرتشــتی پرداخته اســت.
ــوران  ــاب »دانشــنامه اســاطیری جان ــی کت ــاره قربان ــه کارهــای خــوب درب از جمل
و اصطالحــات وابســته« بــه قلــم دکتــر خســرو قلــی زاده اســت. ایشــان هــر چنــد در 
برخــی از مدخل هــای کتــاب ماننــد مدخــل اســب، بــز، خــر، خــروس، خــوک، شــتر، 
کبوتــر، گاو، گوســفند و ... بــه مســئله قربانــی آن حیــوان پرداختــه اســت امــا بخــش 

پایانــی کتــاب )حــدود ۲۸ صفحــه( را بــه مســئله قربانــی اختصــاص داده اســت.
امــا آنچــه کار پیــش رو را از پژوهش هــای پیشــین متمایــز می کنــد نخســت تمرکــز 
بــر مراســم قربانــی در آییــن زرتشــتی اســت و بــه همیــن خاطــر بــر خــالف کارهــای 
ــت.  ــده اس ــردآوری ش ــاره گ ــن ب ــتی در ای ــنت زرتش ــیاری از س ــواهد بس ــین ش پیش
همچنیــن تــداوم ایــن رســم را از عصــر تدویــن اوســتا تــا بــه امــروز نشــان داده و علــل و 
عوامــل از رونــق افتــادن آن در عصــر جدیــد بررســی کــرده اســت. و در پایــان عــالوه 
بــر بیــان اشــکاالت بــاور رایــج دربــاره مخالفــت زرتشــت بــا مراســم قربانــی، فهرســتی 
ــر خــالف  ــه شــده اســت کــه ب از دانشــمندان و اوســتاپژوهان خارجــی و داخلــی ارائ

ــه قربانــی نمی داننــد. دیگــر پژوهشــگران، زرتشــت را مخالــف هــر گون
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منابع پژوهش

اوستا

در اســتفاده از بخش هــای اوســتا از ترجمــه ابراهیــم پــورداوود و جلیــل دوســتخواه 
بیشــترین اســتفاده بــه عمــل آمــد. هــر چنــد در مــواردی از ترجمه دیگــر مترجمیــن نیز 
اســتفاده شــد. بــرای نمونــه در یســن »هفــت هــات« از ترجمه مهشــید میرفخرایــی، در 

»وندیــداد« از ترجمــه هاشــم رضــی یا دارمســتتر.
همچنیــن در اســتناد بــه گاتاهــا بیشــتر ترجمه هــای فارســی موجــود بررســی شــد. 
ترجمه هــای پــورداوود، دوســتخواه، آذرگشســب، شــهزادی، وحیــدی، جعفــری، 
رضــی، میرفخرایــی و ... . ترجمه هایــی ماننــد دارمســتتر، مارتیــن وســت، پرادزُاکتــور 

ــده شــد. ــز دی ــاخ نی ــورواال و هومب ــودگاه« از تاراپ شــروو و بخــش »اهون

متون پهلوی

ــه  ــت. مجموع ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس ــوی م ــون پهل ــتِر مت ــش بیش ــن پژوه در ای
دینکــرد۱، بندهــش ترجمــه مهــرداد بهــار، ارداویرافنامه ترجمــه فیلیپ ژینیو، دســتنویس 
م. او. ۲۹ و شایســت ناشایســت ترجمــه کتایــون مزداپــور، متن هــای پهلــوی، راهنمــای 
کتیبه هــای ایرانــی میانــه و مادیــان هــزار دادســتان ترجمــه ســعید عریــان، روایــت پهلوی 
ترجمــه مهشــید میرفخرایــی، گزیدهــای زاداســپرم ترجمــه  محمــد تقی راشــد محصل، 

روایــت آذر فرنبــغ فرخــزادان ترجمــه حســن رضایــی بــاغ بیــدی و ... .
بایــد یــادآور شــد کــه یکــی دو متــن پهلــوی ماننــد »دادســتان دینــی« بــه دلیــل نبود 

ــم  ــرد پنج ــی، دینک ــم رضای ــه مری ــارم ترجم ــرد چه ــت، دینک ــدون فضیل ــردان فری ــوم برگ ــرد س 1. دینک
ــم  ــرد هفت ــی، دینک ــید میرفخرای ــه مهش ــم ترجم ــرد شش ــی، دینک ــد تفضل ــوزگار و احم ــه آم ــه ژال ترجم
ترجمــه محمــد تقــی راشــد محصــل، دینکــرد هشــتم ترجمــه محســن نظــری فارســانی و دینکــرد نهــم 

ــی. ــد تفضل ــه احم ــک( ترجم ــت مانسرنس ــک و ورش )سودکرنس
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ترجمــه فارســی مــورد اســتفاده مســتقیم قــرار نگرفــت. و بــرای پــاره ای دیگــر ماننــد 
ــگ و  ــته فرهن ــجویان رش ــای دانش ــان نامه ه ــر از پای ــن دیگ ــد مت ــنیها« و چن »پرسش
زبانهــای باســتانی کمــک گرفتــه شــد. هــر چنــد ممکــن اســت بــه اتقــان کار اســاتید 
ایــن رشــته نباشــد امــا ایــن حســن را دارد کــه از نظــر اســاتید فــن گذشــته و تــا حــدی 

قابــل اســتناد اســت.

روایات فارسی

روایــات داراب هرمزدیــار کــه دربردارنــده پرســش های پارســیان هنــد و پاســخ های 
موبــدان ایرانــی بــه زبــان فارســی اســت از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. روایــت 
ایتهوتــر نیــز یکــی از ایــن پرســش و پاسخ هاســت کــه نســخه خطــی آن مــورد اســتفاده 
ــع  ــه مناب ــز از جمل ــار نی ــر و صــدر در بندهــش ویراســته داب ــت. ســد در نث ــرار گرف ق

فارســی اســت.

منابع دیگر

از آنجــا کــه در ایــن کتــاب بــه ســه مســئله گوشــتخواری، شــکار و قربانــی پرداخته 
شــده و آن را از زمانهــای دور تــا بــه امــروز دنبــال کــرده اســت منابعــی همچــو ســنگ 
ــون، پژوهش هــای اوســتایی، ســفرنامه ها و دیگــر  ــخ هــرودوت و گزنف نبشــته ها، تواری

کتبــی کــه بــه نحــوی بــه ایــن ســه موضــوع ربــط داشــت بررســی شــده اســت.
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ــتفاده  ــود اس ــی خ ــم غذای ــت در رژی ــتیان از گوش ــتر زرتش ــروزه بیش ــد ام ــر چن ه
می کننــد. امــا در گذشــته نــه چنــدان دوری جــواز گوشــت خــواری در میــان ایشــان 
محــل مناقشــه بــوده اســت. آذرکیوانیــان کــه اصالتــًا از زرتشــتیان ایــران بودنــد و ســپس 
در میــان پارســیان هنــد مقامــی واال یافتنــد از اصــل بــا گوشــتخواری مخالــف بودنــد و 
زرتشــت و دیگــر پیامبــران را مخالــف ایــن رســم می شــمردند. کنــت دو گوبینیــو کــه 
از معاصریــن مانکجــی صاحــب اســت دربــاره اختــالف زرتشــتیان در مســئله جــواز یــا 

عــدم جــواز مصــرف گوشــت گویــد: 
»یکی از مسائلی که امروزه زرتشتیان را سخت به خود مشغول داشته مسئله ی 
خوردن گوشــت اســت. عده ای موافق خوردن گوشــت حیوانات هستند و 
عده ای دیگر با آن مخالف اند. یک دسته می گویند اگر انسان شخصًا حیوان 
را ذبح نکرده باشــد خوردن گوشــت آن جایز اســت و دیگران مخالف این 

عقیده هستند«۱.
حتــی امــروزه نیــز عــده ای از زرتشــتیان از خــوردن گوشــت پرهیــز می کننــد. مــری 

ــس گوید:  بوی

1. دو گوبینــو، ژوزف آرتــور، 1383، ســه ســال در آســیا، ســفرنامه کنــت دو گوبینــو، ترجمــه عبدالرضــا 
هوشــنگ مهــدوی، ص 266-265.
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»در ایام اخیر پاره ای از عرفای پارسیان که گیاهخواری پیشه کرده اند آداب و 
رسوم کهن کیش خود را کنار گذاشته می گویند، حتی گوشت گوسفند ِنسا۱ 

بوده و خوردن آن حرام است«۲.
در نتیجــه بایــد نخســت در ایــن بــاره بــه گفتگــو نشســت کــه ایرانیــان و بویــژه 
ــا  ــس از آن ت ــان دوره ساســانی و پ ــا پای زرتشــتیان از آغــاز دوران تاریخــی خــود ت
ــی  ــبد غذای ــا در س ــد؟ آی ــتفاده می کردن ــی اس ــواد غذای ــه م ــی از چ ــر کنون عص
ــتخواری  ــتی گوش ــع زرتش ــا در مناب ــد؟ آی ــتفاده می ش ــم اس ــت ه ــان از گوش ایش

ــز اســت؟ جای
ــبتًا  ــرد و نس ــتان های س ــتی زمس ــه می بایس ــران ک ــالت ای ــاکن ف ــان س »ایرانی
ــد  ــوده، همانن ــت خوار ب ــی گوش ــد، قوم ــل کنن ــزی را تحم ــیای مرک ــی آس طوالن
ــش روزگار  ــم خوی ــای َحش ــد، از فرآورده ه ــه دارن ــه و رم ــه گل ــی ک ــر اقوام دیگ

می گذراننده انــد«۳.
بــرای نمونــه دربــاره تمــدن آندرونــوو که نیــای ماقبــل تاریخــی هندوایرانیان هســتند 

آمــده اســت که: 
»از آثار خوراکی هایی که نذر مردگان شــده می توان بدین نتیجه رســید که 
غذای اصلی آن دوران لبنیات و غالت و سبزیجات بود و گوشت، به استثنای 
مجامع آیینی به ندرت مصرف روزانه داشت. بسته به محل، بخشی از مایحتاج 

از راه شکار و صید ماهی و گردآوردی خوراک تأمین می شد«۴.

1. آلوده و نجس.
2. بویــس، مــری، 1393، تاریــخ کیــش زرتشــت، ترجمــه همایــون صنعتــی زاده، ج 1، ص 366، 

یادداشــت 44.
3. همان، ص 251.

4. برجیان، حبیب، 1393، آریاییان عصر مفرغ، در تاریخ جامع ایران، ج 1، ص 285-284.
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چنانچــه از ســنک نگاره هــای تخــت جمشــید برمی آیــد اتبــاع شاهنشــاهی 
ــا  ــد. ماده ــار می آوردن ــه درب ــراج ب ــا خ ــه ی ــوان هدی ــه عن ــان را ب ــی چهارپای هخامنش
ــوریان  ــتر، آش ــا ش ــش، رخجی ه ــا گاومی ــه، بابلی ه ــتر دو کوهان ــا ش ــب، هراتی ه اس
گوســفند، مصری هــا گاو نــر، بلخی هــا شــتر دو کوهانــه، گنداریــان گاومیــش، 

پارثوی ها شتر و زرنگی ها گاو نر آورده اند۱.

پیشکش حیوانی، پلکان تخت جمشید
چنانچــه در الــواح بــاروی تخــت جمشــید آمــده اســت گاو و گوســفند بــه عنــوان 

1. شاپور شهبازی، علیرضا، 1389، راهنمای مستند تخت جمشید، ص 82-81.
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ــد۱.  ــت می ش ــان دریاف ــراج از ایش ــوان خ ــه عن ــا ب ــت و ی ــراد پرداخ ــه اف ــب ب مواج
کتزیــاس گویــد، کــه روزی پانــزده  هــزار نفــر از کارخانــه شــاهی غــذا مي خوردنــد و 
گوشــت  گاو و گوســفند و بــز و شــتر و اســب و غــاز و شــترمرغ و انــواع طیور و شــکار 
بــه مصــرف مي رســید۲. هراکالیــد رویــداد نــگار ســده چهــارم پیــش از میــالد گویــد: 
»هر روز برای آشــپزخانه پادشاه روی هم رفته هزار اســب، شتر، گاو، خر، 
شکار و برخی جانوران اهلی کوچک و نیز پرندگان بسیاری همچو شتر مرغ 

عربی که جانور بزرگی است، و غاز و خروس سر می برند«۳. 
استرابو گوید :

ایرانیان پس از زفاف اندکی مغز استخوان شتر می خوردند۴. 
همچنیــن خــوراک روزانــه جوانــان پــس از تمرینــات ورزشــی »نــان و کلوچــه جــو 
و هــل و اندکــی نمــک و گوشــت آب پــز یــا کبــاب شــده«5 اســت. گل نبشــته های 
فراوانــی از زمــان پادشــاهی داریــوش اول در دســت اســت کــه بــه ذبــح انــواع 
ــی  ــت خاص ــا آداب و دق ــاهانه ب ــفره ی ش ــد. س ــاره می کن ــدگان اش ــان و پرن چهارپای
آمــاده می شــد. چهارپایــان و پرنــدگان را مدتهــا پیــش از رســیدن زمــان ســر بریدنشــان 
ــش از ســفر  ــاه پی ــج م ــده اســت پن ــد. چنانچــه در لوحــه PF ۷۱۰ آم ــروار می کردن پ

ــاروی تخــت جمشــید متن هــای fort و Teh، ص 63  ــد، 1387، گل نبشــته های ب 1. ارفعــی، عبدالمجی
ــوح  ــوح 7865 و ص 253، ل ــوح 5899 و ص 109، ل ــوح 5234 و ص 101، ل ــوح 8865 و ص 73، ل ل

ــوح 6764. 2512 و ل
2. پیرنیا، حسن،1375، تاریخ ایران باستان ج 2، ص 1463.

ــق،  ــگان، ترجمــه جــالل خالقــی مطل ــزم فرزان ــاب ب ــی ات در کت ــوس، 1386، ایران 3. نوکراتیســی، آثنای
ص 22.

4. استرابو،1382، جغرافیای استرابو، ترجمه همایون صنعتی زاده، ص 325.
5. همان، ص 326.
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ــروار کــردن هفــت گاو صــادر شــده اســت۱. شــاه دســتور پ

گوشتخواری در اوستا

و امــا دربــاره گوشــتخواری در آییــن زرتشــتی، اگــر از چنــد بنــد مبهــم گاتاهــا کــه 
ــل  ــد دلی ــه چن ــرای جــواز آن ب ــم ب ــه می شــود بگذری ــدان پرداخت ــی ب در بخــش قربان

ــرد. ــاره ک ــوان اش می ت
نخست بخش هایی از اوستا که گوشت خواری را اجازه می دهد.

دوم بخش هایی که دستور به قربانی کردن حیوانات برای ایزدان می دهد.
ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــا ب ــی از گاتاه ــه بندهای ــتناد ب ــا اس ــی ب ــد برخ ــه می آی چنانچ
زرتشــت بــا قربانــی و حتــی گوشــتخواری مخالفــت کــرده اســت در حالیکــه در بنــد 
ــه پیروانــش پــروار شــوند. مــری  ــرای تغذی ۴۸/5 زرتشــت امیــد آن دارد کــه گاوهــا ب

ــن آورده اســت: ــد را چنی ــن بن ــس ای بوی
»با تالش در دامپروری، بگذار تا گاو برای خوراک ما پروار شود«۲.

پورداوود چنین آورده است: 
»از برای چارپا کشت و ورز، آن را از برای خورش ما بپروران«۳.

 هــر چنــد ممکــن اســت گفتــه شــود کــه از ایــن بنــد ترجمه هــای متفــاوت دیگری 
ــا  ــق ب ــه ح ــت ک ــن اس ــخ ای ــت. پاس ــی آن نیس ــه نهای ــن ترجم ــود دارد و ای ــم وج ه
خواننــده اســت امــا ایــن تنهــا پاســخی نقضــی بــه کســانی اســت کــه بــا اســتناد بــه آن 

ــد. ــکار می کنن بندهــای مبهــم، جــواز گوشــتخواری را ان

1. کخ، هاید ماری، 1376، از زبان داریوش، ترجمه پرویز رجبی، ص 59.
2. بویس، مری، 1393، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی زاده، ج 1، ص 251.

3. پــورداوود، 1386، مجموعــه اوســتا، گاثاهــا، ص 176. و نیــز نــک: وســت، مارتیــن، 1394، گات هــا 
ترجمــه ای نویــن، ترجمــه خشــایار بهــاری، ص 223.
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ــت  ــی کــه از ممنوعی ــا جای ــون اوســتایی تنه ــان مت ــم در می ــا بگذری اگــر از گاتاه
خــوردن گوشــت ســخن بــه میــان آمــده اســت مفهــوم بنــدی از وندیــداد دربــاره پرهیز 

خانــواده صاحــب عزاســت. در ایــن بنــد چنیــن آمــده اســت: 
»از آن پس مزدا پرســتان می توانند در آن خانه، خوراک گوشــتی و شراب 

داشته باشند«۱. 
مفهــوم جملــه ایــن اســت کــه تــا پیــش از پایــان شــب ســوم، تنهــا بــرای وابســتگان 

مــرده، گوشــت خــواری جایــز نبــوده و پــس از آن جایــز اســت.
وندیداد در مقام برتری دادن شخص دارا بر ندار گوید: 

»از میان دو کس، آن یک که خود را با گوشــت سیر کند، بیش از آن یک 
که چنین نکند از منش نیک سرشار شود«۲.

همچنیــن زنــی کــه فرزنــد مــرده بــه دنیــا آورده بــود مجــاز بــه خــوردن آب نبــود و 
پیــش از آییــن ســه شــبه »آنچــه می توانــد بخــورد گوشــت بــی آب و نمــک«۳ اســت. 
ــداد زرتشــت از اهــورا مــزدا می پرســد نخســتین خــوراک زنــی  ــر نوشــته های وندی بناب
کــه کــودک مــرده زاده اســت )ســقط جنیــن( چیســت و اهــورا مــزدا پــس از دســتور 
بــه خورانــدن ســه یــا شــش یــا نــه جــام گمیــز )= ادرار گاو( آمیختــه بــا خاکســتر بــه 
چنیــن زنــی، گویــد: »پــس آنــگاه می توانــد شــیر گــرم مادیــان یــا گاو یــا میــش یــا بــز 

یــا گوشــت پختــه و نــان و شــراب بیاشــامد امــا نوشــیدن آب بــر او روا نیســت.
ای دادار جهان استومند! ای اشون!

 چنیــن زنــی تــا چــه هنــگام بایــد بدیــن ســان بمانــد و تــا چــه هنــگام بایــد تنهــا بــه 
ایــن گونــه گوشــت و نــان و شــراب زندگــی کنــد و از نوشــیدن آب بپرهیــزد؟

1. دوستخواه، جلیل، 1391، اوستا، ج 2، ص 750، وندیداد، فرگرد هشتم، بند 22.
2. همان، ص 699، وندیداد، فرگرد چهارم، بند 48.

3. رضایی باغ بیدی، حسن، 1384، روایت آذر فرنبغ فرخزادان، ص 70، پرسش 79.
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اهوره مزدا پاسخ داد:
باید تا ســه شب بدین سان بماند. باید تا سه شب با این گونه گوشت و نان و 

شراب زندگی کند و از نوشیدن آب بپرهیزد....«۱.
همچنیــن در فرگــرد هفتــم چنیــن آمده اســت کــه دامپزشــک بایــد »گوســفند را به 

ارزش یــک خــوراک۲ گوشــت درمــان کند«۳.
در فرگــرد چهاردهــم نیــز آمــده اســت کــه کســی کــه ســگ آبــی را بکشــد بایــد 
ــه خوراکــی  ــه عنــوان کفــاره »هیجــده َاَشــَون مــرد را ب ــرای جبــران گنــاه خویــش ب ب

ــوار« و شــراب میهمــان کنــد«۴. ــان و »َه ســیر از گوشــت و ن
ــه مــردان اشــون گوشــت دهــد بهشــت  ــاداش کســی کــه ب در فرگــرد هجدهــم پ

ــن آمــده اســت: ــن فرگــرد چنی ــن اســت. در ای بری
»کســی که همچند مرغ من »پرودرش« گوشت به َاَشــَون مرد بدهد، من – 
اهوره مزدا – نیازی نمی بینم که از او پرسشــی دیگر باره کنم. او یکراست به 

بهشت خواهد رفت«5.
ــاح  ــف کارهــای مب ــز گوشــتخواری در ردی ــن اوســتایی هادخــت نســک نی در مت
ــتی  ــتایش راس ــک س ــم: »ی ــن می خوانی ــم آن چنی ــرد یک ــت. در فرگ ــده اس ــر ش ذک
ــه  ــی ارزد ب ــپیتمان، م ــت س ــزکار، ای زردش ــنودی پرهی ــک خش ــا ی ــو( ی ــم وه )= اش

1. دوستخواه، جلیل، 1391، اوستا، ج 2، ص 715، وندیداد، فرگرد پنجم، بند 54-52.
ــی  ــه موس ــت، ترجم ــن زرتش ــه قوانی ــس، 1388، مجموع ــتتر، جیم ــت« )دارمس ــه گوش ــک قطع 2. »ی
جــوان، ص 151(. در ترجمــه اســتاد هاشــم رضــی »یــک خــورش از گوشــت« )رضــی، هاشــم، 1385، 

ــت. ــده اس ــداد، ج 1، ص 401( آم وندی
3. دوستخواه، جلیل، 1391، اوستا، ج 2، ص 737، وندیداد، فرگرد هفتم، بند 43.

4. همان، ص 822، وندیداد، فرگرد چهاردهم، بند 17.
5. همان، ص 851-852، وندیداد، فرگرد هجدهم، بند 29.
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یک صــد >ســتایش راســتی بــه هنــگام< خــواب، یــک هــزار >بــه هنــگام< گوشــت 
ــزاری،...«۱. ــگام< کام گ ــه هن ــزار >ب ــوردن، ده ه خ

در ترجمه زند این بند نیز چنین آمده است: 
»ای سپیتمان زردشت، یک ستایش راستی، یک اشم وهو یا یک خشنودی 
پرهیزکاران می ارزد به یک صد >ستایش راســتی< به هنگام خواب و یک 
هزار به هنگام گوشت خوردن و ده هزار به هنگام کام گزاری، درست مانند 
کســی که یک صد بار >بگویــد< و بخوابد و یک هزار بــار >بگوید< و 

گوشت بخورد و هزار بار کام بگزارد،...«۲.

گوشتخواری در متون پهلوی

اهریمــن در هنــگام مــرگ کیومــرث گرســنگی را بــر او چیــره کــرد »هرمــزد )بــه 
ــه  ــد ک ــرث بخوران ــه کیوم ــن ب ــت و روغ ــا گوش ــتد ت ــا بایس ــن آنج ــه ی( اهریم مقابل
ــه ســینه  ــن کیومــرث ب ــدان ســبب، جــان در ت ــد. ب ــه ناخــوردن ندرن ــوان او را ب ــا دی ت

ســخت تر بشــد«۳.
بــر اســاس گــزارش بندهــش نخســتن زوج انســانی با یــاری مینــوان به گوشــتخواری 
ــره رنگــی ســپید آرواره  ــه گوســپند تی ــبانه روز دیگــر ب ــه ســی ش ــس ب ــد. »پ پرداختن
آمدنــد. او را کشــتند و )بــر او( از درخــت کنــار و شمشــاد، بــه راهنمایــی مینــوان آتش 
افگندنــد، زیــرا هــر دو درخــت آتــش دهنده تر انــد. بــه دهــان نیــز آتــش را افروختنــد 
ــن  ــز درخــت کنــدر و شــاخ و بــرگ خرماُب ــو؟، و نی ــزم درخــت کهکی و نخســت هی

ســوزانیدند و آن گوســپند را کبــاب کردنــد«۴.

1. میرفخرایی، مهشید، 1386، هادخت نسک، ص 58، فرگرد یکم، بند 5.
2. همان، ص 128.

3. بهار، مهرداد، 1395، بندهش، ص 70.
4. همان، ص 82.
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در جــای دیگــری از بندهــش نیــز گوشــتخواری بــه زوج نخســتین منســوب شــده 
اســت آنجــا کــه گویــد: 

»از آن جای که مشی و مشیانه، هنگامی که از بر ُرستند، نخست آب، سپس 
گیاه، سپس شیر و سپس گوشت خوردند، مردم نیز، بهنگام ُمردنشان، نخست 
)از( گوشت، و )سپس از( شیر و سپس از نان خوردن نیز بایستند و تنها، تا به 

مردن، آب خورند«۱.
پــس از آنکــه دیــوان مــادر زرتشــت را مبتــال بــه تــب ســختی کردنــد تــا وی بــرای 
درمــان نــزد جــادو پزشــکان بــرود، اهــورا مــزدا و امشاســپندان بــدو بانــگ بردنــد کــه: 
»ای دختــر کــه مــی روی بدانجــا نــروی زیــرا کــه ایشــان جــادو پزشــکی تــو را آســیب 
>رســانند< >بــرای< درمــان دســت فــراز شــوی، بــا آن دســت هیــزم بگیــر و بــرای آن 

کــودک گوشــت >و< روغــن گاو ِبَبــر و بــرای او بــه آتــش ببــر«۲.
بنا بر نوشته های دینکرد هشتم :

»برای معاش لشگر هر روز گوشت و شیر و نان را وزن کرده بقطعات مساوی 
بین جنگیان توزیع می نمودند«۳.

یــا آمــده اســت کــه زرتشــت از اورمــزد پرســید کــه اگــر کســی در خانــه ای یــک 
در بمیــرد و خــورش ســاخته )=پختــه( و نســاخته در آن خانــه باشــد تکلیــف آن 

1. همان، ص ص 145.
2. راشد محصل، محمد تقی، 1389، دینکرد هفتم، ص 215، فصل 2، بند 54.

ــمی، ص 306. در  ــید یاس ــه رش ــانیان، ترجم ــان ساس ــران در زم ــور، 1368، ای ــن، آرت ــتین س 3. کریس
دینکــرد چنیــن آمــده اســت: »و دربــاره ی مقــدار جیــره ی غذایــی دو جنــگاور، گوشــت و شــیر و نــان و 

ــز نوشــیدنی و شــنینه ی جنــگاوران ... نی
ــانی،  ــری فارس ــان را...«)نظ ــدام خوراکش ــت را و ک ــگاوران در روز کارزار گوش ــوردن جن ــاره خ درب

ــد 10 و 12(. ــش 24، بن ــرد، ص 120، بخ ــتم دینک ــاب هش ــن، 1397، کت محس
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خوراکی هــا چیســت؟ و »خــورش ســاخته یعنــی نــان و گوشــت پختــه و برشــته«۱. در 
کتــاب »شایســت ناشایســت« گوشــت در ردیــف خوردنی هایــی کــه قابلیــت تطهیــر 

پــس از نجــس شــدن ندارنــد آمــده اســت۲.
یکــی از محرمــات دیــن، ریختــن آب بــر آتــش بــود بــه همیــن خاطــر بانــوی خانــه 
بایــد دقــت می کــرد در هنــگام آشــپزی مقــدار معینــی آب در دیــگ بریــزد تــا هنــگام 
جــوش آمــدن از ســرریز آن در آتــش جلوگیــری کنــد. آنچــه در اینجــا بــرای مــا مهــم 
اســت اشــاره بــه محتویــات دیــگ در روایــت پهلــوی اســت: »زمانــی کــه دیــگ بــر 
ــگ<  ــوم آن >در دی ــه دو س ــرد ک ــه ک ــد آن گون ــت آن را بای ــد، آب و گوش آب نهن

باشــد«۳.
بنــا بر ســنت تــا زمــان سوشــیانت مــردم گوشــتخوارند و پــس از ظهــور وی چنانچه 

در جاماســپ نامــه فارســی آمده اســت: 
»مردم جهان عادت گوشت خوردن رها کنند و گاو و گوسفند را نکشند«۴. 
و همچنیــن در آخرالزمــان بــرای بازآرایــی مــردگان گاو هدیــوش یــا سرســویگ را 
قربانــی می کننــد کــه مــردم بــا خــوردن گوشــت آن بــرای همیشــه بی مــرگ شــوند5.

پــس از رســتاخیز کســی بــه گوشــت خــواری نمی پــردازد. چــرا کــه مــزه گوشــت 
در دهــان همــه باقــی اســت. در روایــت پهلــوی آمــده اســت کــه:

»همــه گوســفندان بــاز باشــند، نیــز مــزه ی گوشــت مــاده بــاز بــه مــاده و نــر بــه نــر 

ــور،  ــک: مزداپ ــز ن ــد 2. و نی ــوی، ص 214، فصــل دوم، بن ــت پهل ــی، مهشــید، 1390، روای 1. میرفخرای
ــد 48. ــل دوم، ص 21، بن ــت، فص ــت ناشایس ــون، 1390، شایس کتای

2. مزداپور، کتایون، 1390، شایست ناشایست، ص 42، فصل دوم، بند 124.
3. میرفخرایی، مهشید، 1390، روایت پهلوی، ص 294، فصل سی و هفتم، بند الف – 6.

گاه، سید حسن،1390، سوشیانت منجی ایرانویج، ص 145. 4. آصف آ
5. بهار، مرداد، 1395، بندهش، ص 147، بخش نوزدهم.
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بــاز آمیختــه شــوند تــا دوبــاره از طریــق پیونــد، بــه گاو یکتــا آفریــده آمیختــه شــود.
ســپس تــن گاو را بــه حالــت مینو کننــد، در تــن مردمــان بیامیــزد. مزه >گوشــت< 

در تــن مردمــان بهلد.
اگــر، پــس از آن، گوشــت خــوردن نبایــد )=الزم نباشــد(، بــدان ســبب اســت کــه 
ــن  ــان مــزه ی خــوش همــه ی گوشــت ها در دهــان باقــی اســت و ســپس ت در هــر زم

گاو بــه مردمــان بــاز آیــد، و تنومنــد )= بــا تــن( در جهــان باشــد«۱.
ــه در روز  ــت ک ــده اس ــن آم ــرداد« چنی ــن و روز خ ــاه فروردی ــوی »م ــن پهل در مت

ــتاخیز:  رس
»اگر )کسی( گوشت خورده است )او را( به سن چهل ساله برانگیزند و اگر 

)کسی( گوشت نخورده است )او را( به سن پانزده ساله برانگیزند«۲.
در پایان هزاره هوشیدر اردیبهشت به بانگ بلند گوید: 

»آن گوســفندان را مکشــید، بیش از آنچه تا کنون می کشتید! چه گوسفند 
چنان به سال برآید )=آهسته رشد کند( که پس از آن به کاهش )= کوچک 

شدن( ایستد. >آن ها را< مکشید«۳.
 امــا پــس از افزایــش نســل، گوســفندان »نــزد مردمــان آینــد و گوینــد کــه: »مــرا 
بخوریــد، پیــش از آنکــه مــار فروبلعنــده مرا بجــود«. و مزدیســن همــان گونــه کنند«۴. 
و بدیــن گونــه »چارپایــان بــه رغبــت تــن بــه کشــته شــدن می دهنــد تــا مزدیســنان آنــان 

بخورند«5. را 

1. میرفخرایی، مهشید، 1390، روایت پهلوی، ص 325-326، فصل چهل و هشتم، بند 105-103.
2. عریان، سعید، 1391، متن های پهلوی، ص 119، بند 41.

3. میرفخرایی، مهشید، 1390، روایت پهلوی، ص 315، فصل چهل و هشتم، بند 20.
4. همان، ص 316، بند 21.

5. تفضلی، احمد، 1391، مینوی خرد، ص 78.
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در منظومــه درخــت آســوری آمــده اســت کــه ُبــز در فخرفروشــی بــه درخــت خرما 
ید: گو

»ستبر سور بزرگ را از کباب من ویرایند«۱.
بــا اینکــه بنــا بــه عقیــده زرتشــتیان پیــروان دیگــر ادیــان حیوانــات را خــالف قاعــده 
قربانــی می کردنــد و اســتفاده از آن گوشــت جایــز نیــود امــا در روایــت پهلــوی آمــده 
اســت کــه »گوشــت از منکــران و بددینــان بیــش از یکبــار خریــدن جایــز نیســت«۲. 
»روســتائیان در ابتــدا فقــط در روزهــای مقــدس گوشــت مصــرف می کردنــد و البتــه 
واضــح اســت کــه ایــن گوشــت از حیوانــات قربانــی بــه دســت می آمــد؛ امــا در دهــه 
ــه  ــه در محل ــی ک ــازه  ی کوچک ــز از مغ ــی نی ــتفاده های معمول ــرای اس ــا ب ۱۹۶۰ آن ه
مســلمانان واقــع بــود، مقــداری گوشــت خریــداری می کردنــد )آن هــا معتقــد بودنــد 
کــه گنــاه ذبــح یــک حیــوان بــدون طــی مراســم صحیــح بــه گــردن قصــاب اســت( 
ــت  ــا دق ــده می شــد ب ــوه و گیاهــی کــه از مســلمانان خری ــر می ــا ه ــن گوشــت ب و ای

ــد«۳. ــو داده می ش ــه شستش ــادی در خان زی

گوشت های حالل

در روایــت پهلــوی دربــاره انــواع گوســفندان حــالل گویــد: »گوســفند دویســت و 
هشــتاد و دو گونــه و بــه پنــج نــوع اســت.

یک نوع آن که سمش دو گانه است، مانند گاو.
یک نوع آن که سمش گرد است، مانند اسب.

یک نوع آن که پایش مانند پای شتر است.

1. عریان، سعید، 1391، متن های پهلوی، ص 123، درخت آسوری، بند 61.
2. میرفخرایی، مهشید، 1390، روایت پهلوی، ص 242، فصل چهاردهم، بند 7.

3. بویس، مری، 1397، کانون دین زرتشتی در ایران، ترجمه حسین ابراهیمیان، ص 138.
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یــک نــوع مــرغ )=پرنــده(؛ یــک نــوع آبــی و ماهــی. بــه جــز انــواع گوســپندان که 
بنــا بــر اوســتا تجویز شــده اســت،

ســگ و ســارگر و کالغ و دالمــن، بقیــه را می تــوان خــورد. ســگ را بدیــن ســبب 
کــه چیــزی از نطفــه کیومــرث در آن اســت و تــن ســارگر و کالغ ســیاه و دالمــن، همه 

آلــوده اســت و بــرای خــوردن نســا آفریــده شــده اند«۱.
ــه جــز ســگ و ســارگر و کالغ  ــی ب ــر اهریمن ــات غی ــواع حیوان ــت ان ــن روای در ای
ســیاه و دالمــن غیــر قابــل خــوردن هســتند. ســگ از آن رو کــه بنــا بــر روایات بخشــی 
از گوهــر آدمــی در وجــود او بــه ودیعــه نهــاده شــده اســت و اصــاًل »از آن روی ســگ 
خوانــده شــود کــه ســه یــک او از مردمــان اســت«۲. اهمیــت حفــظ جــان ســگان بــه 
انــدازه ای بــود کــه ژوســتن گویــد ســفرای داریــوش شــاِه پــارس وارد کارتــاژ شــدند تــا 
قربانــی انســان و خــوردن گوشــت  ســگ را قدغــن کننــد۳. در روایــات داراب هرمــزد 

یــار آمــده اســت کــه اهــورا مــزدا ســگ را از بخشــی از کالبــد کیومــرث ســاخت۴.
ــل  ــر قاب ــتند غی ــوار هس ــه مرده خ ــت ک ــن از آن جه ــارگر و کالغ و دالم ــا س و ام
ــات حــالل گوشــتی کــه  ــه همیــن خاطــر حتــی حیوان خــوردن شــمرده می شــدند. ب
ــان پرهیــز می شــد  ــرای مدتــی از تمــام فراورده هــای آن ــد ب ــد بای مرده خــواری می کردن
بــرای نمونــه در وندیــداد آمــده اســت کــه گاوی کــه مــردار خــورده اســت تــا یکســال 
شــیر آن خوردنــی نیســت5. یــا اگــر چارپایــی دســت کســی را گاز می گرفــت تــا یــک 

ســال بایــد از شــیر و گوشــت آن پرهیــز می شــد۶.

1. میرفخرایی، مهشید، 1390، روایت پهلوی، ص 306-307، فصل چهل و ششم، بند 27-22.
2. بهار، مهرداد، 1395، بندهش، ص 79.

3. پیرنیا، حسن،1375، تاریخ ایران باستان، ج 1، ص 693.
4. اون واال، مانکجی، 1922، روایات داراب هرمزدیار، ج 1، ص 256.

5. دوستخواه، جلیل، 1391، اوستا، ج 2، ص 743، وندیداد، فرگرد هفتم، بند 77-76.
6. رضایی باغ بیدی، حسن، 1384، روایت آذر فرنبغ فرخزادان، ص 87، پرسش 99.
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از نویســندگان اســالمی احمــد بــن ســهل بلخــی گویــد: »زرتشــتیان از حیوانــات 
ــی  ــات اهریمن ــوردن مخلوق ــد و از خ ــلمانان می خورن ــه مس ــد ک ــان را می خورن هم

ــد«۱. ــز دارن پرهی
ــی گوشــتهای حــالل معرفــی شــده اند.  ــه خوب ــن پهلــوی خســرو ریــدگ ب در مت

ــد:  ــا گوی ــاره خوشــترین خورش ه ــه خســرو درب ــدگ در پاســخ ب ری
»آن خورشــی که اندر گشنگی و تندرستی و بی بیمی خورند خوشتر و بامزه تر 
اســت. اما آن بزغاله دو ماهه را که به شیر مادر و نیز آن گاو پرورده شده است 
رودن، موی برگرفته، )و( چون به آبکامه اندوده )شــد( خورند با مزه تر است، یا 
ســینه گاو فربه )را( سپید با )=نوعی ســوپ( خوب پختن )و( با شکر و تبر زد 

خوردن«۲.
خسرو از ریدگ پرسید کدام مرغ خوشتر است و ریدگ گفت: 

»این چند مرغ همه خوش و نیک اند:
طاووس، دراج، کرک، تذرو و تیهو، ســپید ُدنب، سرخ پرک و ...)؟( و ... 
)؟( و چکاوه، ...)؟( پرورده و کلنگ نر و چرز )= هوبره( تیر ماهی، کبک 

انجیر و خشنسار و مرغابی.
اما با کرک خانگی نر که با شاهدانه و کامه جوین و روغن زیتون پرورده شده 
باشد، هیچ مرغ برابر نیست. )باید خود را( رنجه کردن )و( قباًل در همان روز 
کشــتن رودن )و( به پایی آویختن و روز دیگر به گردن آویختن و با شــورابه 
برشــتن. از آن مرغ خوش )مزه( آن )گوشت( پشــت خوشتر و از )گوشت( 

پشت، آن خوشتر که به ُدنب نزدیک تر است«۳.

1. بلخی، احمد بن سهل، 1903، البدء و التاریخ، ج 4، ص 27.
2. عریان، سعید، 1391، متن های پهلوی، ص 56، خسرو قبادان وریدگی، بند 21-20.

3. همان، بند 26-24.
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خســرو دربــاره گوشــتی کــه بیافســرده۱ نهنــد پرســید کــه کــدام خوشــتر اســت و 
ریــدگ گفــت: 

»)گوشت( گاو و گور و گوزن و بچه شتر، گوساله یک ساله و گاو میش و 
گور خانگی و خوک خانگی«۲.

امــا در مــورد گــور نــر کــه بــا یونجــه و جــو پــرورده شــده اســت و پیــه نــدارد، آن 
ــه آییــن چاشــنی دهنــد )و ســپس( )گوشــت(  ــه آن( ب را بــه ســرکه تــرش مالیــدن و )ب

پشــت آن را بــرای َهــالم بگذارنــد؛ افســرده آن بهتــر و خوشــتر اســت«۳.
خسرو پرسید کدام خامیزی۴ لطیف تر است. ریدگ در پاسخ گوید: 

»خامیز خرگوش5 لطیف تر و اسبرود )= باقرقره( خوشبوتر و نامور و بامزه تر و 

و  خوردنی هــا   ،1393 کتایــون،  می نامیدند«)مزداپــور،  افســرد  را  ســرد  گوشــتی  »خــوراک   .1
.)218 ص   ،3 ج  ایــران،  جامــع  تاریــخ  در  نوشــیدنی ها، 

ــا  ــد از آنجــا کــه خــوک از خرفســتر ی ــاور بودن ــر ای ب ــدان ب ــن اواخــر موب ــد توجــه داشــت کــه در ای 2. بای
ــد و یــک  ــز ناپــاک اســت مگــر اینکــه آن را ببندن ــه می کنــد در نتیجــه گوشــت آن نی کــرم و حشــرات تغذی
ــار، ج 1، ص 261، از روایــت  ــات داراب هرمزدی ــد )اون واال، مانکجــی، 1922، روای ــدان علــف بدهن ســال ب
دســتور بــرزو(. تاورنیــه نیــز گویــد: زرتشــتیان »خــوک می خورنــد، بــدان شــرط کــه قبــل از کشــتن خــوک 
ــرا  ــی نخــورد، زی ــز کثیف ــد کــه خــوک چی ــه آن خــوراک داده باشــند. بســیار مواظب ان ــا دســتهای خــود ب ب
در طــول مدتــی کــه بــه آن خــوراک می دهنــد اگــر دیــده باشــند کــه چیــز پلیــدی فــرو داده اســت خــوردن 
گوشــتش اکیــدًا منــع می شــود«)تاورنیه، 1382، ســفرنامه تاورنیــه، ترجمــه حمیــد شــیرانی، ص 101(. کارری 
ــداری نکــرده  ــد مگــر خوکــی کــه خــود آن را نگه ــا ندارن ــم اب ــد: »از خــوردن گوشــت خــوك ه ــز گوی نی
باشــند«)کارری، جملــی، 1348، ســفرنامه کارری، ترجمــه عبــاس نخجوانــی، عبدالعلــی کارنــگ، ص 98(.

3. عریان، سعید، 1391، متن های پهلوی، ص 57، خسرو قبادان وریدگی، بند 31-30.
ــا گونــه ای خــوراک گوشــتی بــوده اســت کــه در آنهــا گوشــت را بــه صــورت خــام  4. »خامیــز« گوی
و پــرورده آمــاده ی خــوردن می کرده اند«)مزداپــور، کتایــون، 1393، خوردنی هــا و نوشــیدنی ها، در 

ــران، ج 3، ص 218(. ــع ای ــخ جام تاری
5. دربــاره خرگــوش نیــز بایــد دانســت کــه بنابــر روایــات داراب هرمــزد یــار کشــتن آن حــرام اســت و 
ــی، 1922،  ــورد )اون واال، مانکج ــوان آن را خ ــود می ت ــته ش ــر کش ــا اگ ــی دارد ام ــرزان در پ ــاه مرگ گن

ــه(. ــن پونجی ــت بهم ــار، ج 1، ص 261، از روای ــات داراب هرمزدی روای
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دل تذرو و خوشگوار تر است.
امــا بــا )خامیــز( آهــوی مــاده ســترون کــه افســرده شــده اســت و پیــه نــدارد هیــچ 

ــر نیســت«۱. خامیــز )ی( براب
ــدگ  ــه ری ــه آمــده اســت کــه شــاه ب ــن گون ــی بدی ــت در شــاهنامه ثعالب ــن روای ای

ــت:  ــوش آرزو گف خ
»بگو بدانم بهترین گوشت چهارپایان کدامست؟

غــالم گفــت گوشــت بــّره ای کــه شــیر دو میــش را خــورده و دو مــاه چریده باشــد 
و پــس از پوســت کنــدن آنــرا در تنــور کبــاب کننــد یــا گوشــت بزغالــه جــوان فربهــی 
کــه در آب خــودش پخته شــده باشــد یــا ســینه گاو جوانــی که در ســرکه پخته باشــند. 
شــاه گفــت بســیار خــوب حــاال بگــو بدانــم کدامیــك از غذاهــا لذیذتر اســت؟ گفت 
ــده کدامســت- گفــت  ــن گوشــت پرن ــرغ. شــاه گفــت بهتری ماهیچــه و زرده تخم م
ــه و گوشــت  ــر فرب ــك در زمســتان و گوشــت جوجــه کبوت ــه و کب گوشــت دّراج فرب
جوجــه مرغــی کــه بــا گنــدم و شــاهدانج و روغــن زیتــون تغذیــه شــده باشــد- شــاه 
ــا ســرکه  ــدار کــه ب ــف آب ــاله لطی ــا کدامســت- گفــت گوس ــن قورمه ه پرســید بهتری
خیلــی تــرش و خــردل تنــد تهّیــه شــده باشــد- شــاه گفــت بهتریــن اســپرد کدامســت؟ 
گفــت بایــد گوشــت بچه آهــوی جــوان را باریــك و بلنــد بریــده در ســرکه و خــردل و 

آب نمــك و شــبت و ســیر و زیــره بخواباننــد«۲.
دکتر آموزگار درباره خوراکی های مندرج در متن پهلوی گوید: 

»این غذاها را بنا بر این پرسش ها و پاسخ ها می توان چنین تقسیم بندی کرد:
یک – غذاهای گوشتی گرم: 

1. عریان، سعید، 1391، متن های پهلوی، ص 57، خسرو قبادان وریدگی، بند 35-34.
2. - ثعالبی، محمد بن عبدالملک، 1384، شاهنامه ثعالبی، ترجمه محمود هدایت، ص 340.
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ــن  ــوع دســتور پخت ــورد دو ن ــن م ــان. در ای ۱- غذاهــای گــرم از گوشــت چهارپای
ــت: ــده اس داده ش

الــف – گوشــت بزغالــه ی دو ماهــه کــه بــا شــیر مــادر و همچنیــن شــیر گاو پــرورده 
باشــند و آب کامــگ۱ و کامــگ۲ بــر آن بمالنــد.

ــا  ــا »سپیدباک«)=شــوربای ماســت( می پزنــد و ب ــه کــه آن را ب ب – ســینه گاو فرب
ــد. ــرزد می خورن ــکر و تب ش

۲- غذاهــای گــرم از گوشــت مرغ هــا و پرنــدگان. در آغــاز، گوشــت ایــن پرنــدگان 
توصیــه شــده اســت: طــاووس، دّراج، کبــک، تــذرو، تیهــو، کلنــِگ جــوان، چــرز، 
کبکنجیــر۳، خشــین ســار، مرغابــی و ماننــد آن هــا. امــا غذایــی کــه بنــا بــه دســتور زیــر 
ــری دارد: مــرغ خانگــی جــوان را کــه  ــوع برت ــن ن ــر دیگــر غذاهــا از ای ــاده شــود ب آم

1. مخلوط شیر و ماست با طعم ترش.
2. شیر و دوغ در هم جوشانیده و خیک زده.

3. در فارســنامه ناصــری چنیــن آمــده اســت: »از موغســتان عباســی تــا بنــدر کنــگان از ســواحل دریــای 
فــارس و از جانــب خشــکی از بلــوك بشــاگرد و رودان احمــدی و جهانگیریــه و ناحیــه بیخــه احشــام از 
نواحــی الرســتان و بلــوك عالمرودشــت و اســیر و گلــه دار تــا قریــه جــم کــه درازای ایــن نواحــی از صــد 
فرســخ بگــذرد و پهنــای آن نزدیــك بــه بیســت فرســخ رســد، در تمــام صحــرا و دامنــه کــوه آنهــا مرغــی 
ــرغ  ــن م ــارس از گرمســیرات و سردســیرات ای ــد و در نواحــی دیگــر ف ــر گوین ــرا کبکنجی اســت کــه آن
یافــت نگشــته اســت و نــر آن در جثــه و رنــگ ماننــد مــاده دراج اســت لیکــن خالهــای پــر و بــال ایــن، 
مایــل بــه ســفیدی اســت و اطــوار ایــن مــرغ از تخــم و جوجــه و روش و پــرش و دانــه و آب خــوردن و بــا 
هــم گلــه شــدن ماننــد کبــك باشــد و گوشــت آن از گوشــت کبــك و تیهــو چرب تــر و از گوشــت دراج 
خشــك تر اســت و ایــن مــرغ را »جیرفتــی« نیــز گوینــد بــرای آنکــه در نواحــی جیرفــت کرمــان کــه از 
ــه، ســلطان اویــس  ــواب اشــرف واال احتشــام الدول ــراوان باشــد و در ســال 1294 ن گرمســیرات اســت ف
میــرزا دام اقبالــه 57 مــرغ کبکنجیــر از نواحــی گلــه دار گرفتــه، بــه صحــرای بهباهــان کــه هوایــش ماننــد 
گلــه دار و رودخانــه آب شــیرین و مرغــزارش بیشــتر اســت آورده، رهــا فرمــود و بعد از ســالی اثــری از آن 
ــه تصحیــح منصــور  مرغــان دیــده نگشت«)حســینی فســایی، میــرزا حســن،1382، فارســنامه ناصــری، ب

رســتگار فســایی، ج 2، ص 876(.



قربانی در آیین زرتشت۴۸

بــا شــاهدانه و آرد و جــو و روغــن زیتــون پــرورده باشــند و یــک روز پیــش از کشــتن 
بتازاننــد و بــدو غــذا بدهنــد و پــس از کشــتن پــر آن بکننــد و یــک روز از پــا و روز بعد 
از گــردن بیاویزنــد و ســپس آن را بــا آب نمــک بپرورنــد و برشــته کننــد. چنیــن مرغــی 
ــای  ــت از بخش ه ــر اس ــه دم نزدیک ت ــه ب ــی ک ــت بخش ــمزه تر و از پش ــتش خوش پش

دیگــر خوشــمزه تر اســت.
دو – غذاهــای گوشــتی ســرد: ایــن غذاهــا در متــن پهلــوی »َافَســرد« نامیــده 
ــوده  ــرد ب ــتی س ــای گوش ــرای غذاه ــام ب ــی ع ــالح نام ــن اصط ــااًل ای ــود. احتم می ش
اســت و »هــالم« نوعــی از آن. توصیــه شــده اســت کــه »َافَســرد« را از گوشــت ایــن 
چهارپایــان تهیــه کننــد: گاو، گــور، گــوزن، گــراز، بچــه شــتر، گوســاله یــک ســاله، 
گاومیــش، گــور خانگــی، خــوک خانگــی، امــا برتــری بــا »َافَســردی« اســت کــه از 
گوســاله ی جوانــی تهیــه شــود کــه بــا اسپســت و جو پــرورده شــده و پیه داشــته باشــد و 
بــر آن ســرکه ی تــرش بمالنــد و بــا روش درســت چاشــنی بزننــد. پشــت ایــن چهارپــا را 

ــد. ــار می گذارن ــالم« کن ــرای »ه ب
»خامیــز« نیــز گونــه ای از »َافســرد« یــا غــذای گوشــتی ســرد اســت کــه بــه عنــوان 
ــالمی  ــندگان دوران اس ــف نویس ــه توصی ــا ب ــد و بن ــتفاده می کردن ــتهاآور از آن اس اش
ــه  ــد و ب ــازک می بریدن ــای ن ــه برش ه ــه آن را ب ــت ک ــوده اس ــتی ب ــارت از گوش عب
صــورت خــام در ســرکه می انداختنــد و گاهــی هــم انــدک حرارتــی بــه آن می دادنــد.

ــر متــن خســرو وریــدگ خامیــزی کــه از گوشــت خرگــوش درســت کننــد  ــا ب بن
لطیف تــر و از گوشــت َاســپرود۱ خوشــبوتر و از گوشــت بلدرچیــن خوشــمزه تر اســت. 
امــا بعــدًا آمــده اســت کــه بهتریــن »خامیــز« آن اســت کــه از گوشــت آهــوی مــاده 

ســترون پیــه دار تهیــه شــده باشــد«۲.

1. نوعی پرنده.
2. آمــوزگار، ژالــه،1390، نمونه هایــی از هنــر »خوالیگــری« در فرهنــگ کهــن ایرانــی، در زبــان، 

اســطوره، ص 276-274. فرهنــگ، 
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درباره خوردنی  ها و آشامیدنی های مجاز در دینکرد پنجم چنین آمده است:
»در مورد آنچه باید خورد )و آشامید(

)خوراکی هــا و آشــامیدنی ها( کــه )آدمــی( خــود مســتحق آن اســت )و آنهــا( 
ــدازه )هســتند( و کار و ســود جهــان از  ــه ان ــاک و ب ــری هســتند، پ شایســته ی بهره گی

ــتند(: ــا )هس ــل دارد اینه ــه آن می ــن ب ــود و ت ــل می ش ــا حاص آنه
ــزرگ  ــون ب ــق قان ــر طب ــه آن را ب ــی( ک ــی و )خوراک ــوه ی خوردن ــاه، می آب، گی
)=فتــوی( از گوشــت پنــج نــوع )جانــور( کــه از انــواع گوســفند )=چهارپــا( هســتند، 
بجــز ســه )نــوع( پرنده کــه عبارتنــد از ســارگر )=ســار کوهــی(، کالغ ســیاه و کرکس، 

)درســت کننــد(، هنگامــی کــه کشــتن )؟( مطابــق قانــون باشــد«۱.
در روایــات داراب هرمزدیــار در پاســخ بــه اینکــه کــدام حیوانــات را می تــوان خــورد 

ــت:  آمده اس
»اشــتر و گاو بخته و ماده و میشــینه و بزینه و آهو و گوســفند کوهی شاید 

خوردن«۲. 
و همچنیــن در پاســخ بــه اینکــه از میــان کــدام پرنــدگان بــرای خــوردن جایــز اســت 

ــن آمده اســت:  چنی
»مرغ خانگی ااّل خروس، و کبوتر و کبک و تیهو کوهساری جغو و بط آبی 

شاید خوردن ااّل کالغ و جغد و غیره«۳. 
و نیــز دربــاره ماهــی چنیــن آمــده اســت کــه ماهی نبایــد چنــدان بــزرگ باشــد زیرا 

بیــم آن مــی رود کــه مردار خــورده باشــد۴.

1. آموزگار، ژاله و تفضلی، احمد، 1386، کتاب پنجم دینکرد، ص 56، فصل 14، بند 3-1.
2. اون واال، مانکجی، 1922، روایات داراب هرمزدیار، ج 1، ص 260، از روایت کاوس ماهیار.

3. همان.
4. همان، از روایت نریمان هوشنگ.
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بانو کتایون مزدا پور در جمع بندی جامعی از روایات چنین گوید: 
»جانوران حالل گوشــت را به دو گروه اهلی و غیر اهلی باید تقســیم کرد. 
صفت برای گروه نخستین خانگی و پرورشی و برای گروه دوم کوهی است؛ 

مانند گاو کوهی«۱.
ــز  ــا« دارد و نی ــوان »چهارپ ــه عن ــوی، ک ــگ پهل ــم فرهن ــاب هفت ــی ب »از َدر، یعن
بندهــش و گزیده هــای زاداســپرم و همچنیــن خســرو رهــی و گاهــی متن هــای فقهــی 
و آثــار پراکنــده دیگــر می تــوان چنیــن فهرســتی را از جانــوران حــالل گوشــت اهلــی و 

شــکاری بــه دســت آورد:
ُاشتر، به ویژه ُاشتر جوان، گاو و به ویژه گوساله، که گوزن و گاو میش هم از 
آن سرده، یعنی »رده و گروه اند«، گوسفند که به دو گروه دنبه دار و بی دنبه 

تقسیم می شود، میش که شامل میش امروزی و گوسفند و البته بره است.
بــز کــه خــر بــز یعنــی غــزال و آهــوی و پــازن یعنــی بــز کوهــی و راک از انــواع آن 
ــز در ســنوات مختلــف عمــر، خرگــوش،  ــه و همچنیــن بــزک و ب ــز بزغال اســت، و نی
خــوک، کــه پیــه و گوشــت آن آرامگــر اســت و »خــوک گــراز« نیــز خوانده می شــود، 
هــم خانگــی اســت و هــم گــراز کــه وحشــی اســت و هــم بچــه خــوک۲ و ســرانجام 

گورخــر و گــور«۳.
از میــان جانــوران دریایــی »ماهــی و انــواع آن، و نیــز میگــو البتــه آن را بــرای نهــادن 

بــر ســر ســفره مــی زد ســزاوار ندانســته اند«۴.

1. مزداپور، کتایون، 1393، خوردنی ها و نوشیدنی ها، در تاریخ جامع ایران، ج 3، ص 207.
2. بــر خــالف دیگــر حیوانــات کــه بــرای ذبــح یــا در مراســم قربانــی از بچــه آنهــا اســتفاده نمی شــد امــا 
بنــا بــر دادســتان دینیــک از بچــه خــوک هــم می شــد بــرای قربانــی اســتفاده کــرد. )قلــی زاده، خســرو، 

1392، دانشــنامه اســاطیری جانــوران و اصطالحــات وابســته، ص 120-119(.
3. مزداپور، کتایون، 1393، خوردنی ها و نوشیدنی ها، در تاریخ جامع ایران، ج 3، ص 208-207.

4. همان، ص 209.
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»از میــان پرنــدگان، گذشــته از مــرغ خانگــی، و خــروس که کشــتن آن گناه اســت 
و غــاز چکــوک کــه احتمــااًل نوعــی مرغابــی وحشــی اســت. غــاز پــرورده ســخن بــه 
میــان می آیــد، و ُکلنــگ جــوان و چــرز تیــر ماهــی یعنــی هوبــره پاییــزی، کبکنجیر که 
بایــد نوعــی دراج باشــد، ُوشــم مــرغ کــه بلدرچیــن اســت، اســفرود ســنگ خــوراک یا 
ــز  ــو و نی ــذرو و تیه ــک و ت ــی، خشــین ســار و طــاووس و دراج و کب ــره و مرغاب باقرق
پرندگانــی چــون »ســپید دم« و »ســرخ پــرک« کــه نمی دانیــم چــه هســتند، بیشــتر در 

خســرو رهــی نــام بــرده شــده اســت«۱.
و امــا دربــاره قیمــت گوســفند و گوشــت هــم بی فایــد نیســت کــه بدانیــد فیلیــپ 
ــاله  ــر گوس ــتیر و ه ــفند ۳ اس ــر گوس ــداد ه ــی وندی ــاس حواش ــر اس ــد ب ــو گوی ژینی
ــت  ــه گوش ــت ۳۰ تک ــوخ قیم ــا ماک ــت. ماری ــته اس ــت داش ــتیر قیم ــوب ۱۲ اس نامرغ

ــرآورد کــرده اســت۲. ــل را ۱۲ درهــم ب ــه و ۱5 تکــه از کپ ــی ۱5 تکــه از تن یعن

پرهیز از گوشتخواری پس از مرگ خویشان

ــد از  ــان بای ــر خویش ــه و دیگ ــل خان ــه روز اه ــا س ــت ت ــا می رف ــی از دنی ــر کس اگ
خــوردن گوشــت پرهیــز می کردنــد چــرا کــه بیــم آن می رفــت کــس دیگــری بمیــرد. 

در صــد در نثــر چنیــن آمــده اســت: 
»اینکه در هر سرای کســی از دنیا ودیران شود نخست ســه روز در آن بایید 
کوشیدن که گوشت تازه نخورند و نیزند چه بیم باشد که کسی دیگر ودیران 

شود و خویشاوندان آن کس سه روز گوشت نخورند«۳.

1. همان، ص 210-209.
بــه  در ساســانیان،  اواخــر دوره ی ساســانیان،  در  ِدرَهم هــا  و  قیمت هــا  فیلیــپ، 1392،  ژینیــو،   .2

ویراســتاری وســتا ســرخوش ُکرتیــس و ســارا اســتوارت، ترجمــه کاظــم فیروزمنــد، ص 170.
3. دابار، 1909، صد در نثر، ص 54، در هفتاد و هشتم.
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در متن پهلوی »اندرز دستوران به بهدینان« نیز چنین آمده است: 
»پرسید )اگر( پرسیده )شــود( که چرا در خانه شخص )-ی( که گذران ُبَود 
)=درگذشته است( اندر سه شب گوشت تازه نمی خورند و اگر بخورند چه 

تفاوتی )در آن( باشد.
گفته شود بدین ســبب که چون نسروشت پتیاره در آن خانه به پیکر آن )در( 
گذشته برســد، هر که از آن خورش بخورد، آن نسروشت دروج پتیاره متعلق 
به )آن در( گذشــته به تن او به رســد. از آن ســبب هوش )=مرگ( پیش تر 
)=زودرس( و مردن ســخت تر )و( تیزتر )=ســریع تر( اندر رسد و جان دادن 

برای او دشوارتر شود و جان کندن، بدی بر او بیش اندر آید«۱.

سفره بدون گوشت

چنانچــه گذشــت؛ نزدیــکان مــرده تــا ســه روز نبایــد گوشــت بخورنــد و همچنیــن 
در ســفره ای کــه بــرای مــرده انداختــه می شــود نیــز نبایــد از گوشــت اســتفاده شــود. 

در شایســت ناشایســت نیــز چنیــن آمــده اســت: 
»این را نیز زرتشــت از هرمزد پرســید که >آن< هنگام کدام >است< که 

گوشت نباید خورد.
هرمزد پاسخ داد که در خانه ای چون تنی بمیرد تا سه شب تمام شود به نامگانه 
)= یادبود و مناســبت( چیزی )= هیچ( گوشــت را بر درون )= سفره( نباید 
نهاد؛ مگر این >خوردنی ها< را، چون شیر و پنیر و میوه و تخم مرغ و ریچار، 
>که< همانا باید >بر درون< نهاد. پیوندان )بستگان( وی نیز چیزی )= هیچ( 

گوشت نباید بخورند«۲.

1. عریان، سعید، 1391، متن های پهلوی، ص 133، اندرز دستوران به بهدینان، بند 35-34.
2. مزدا پور، کتایون، 1390، شایست ناشایست، ص 225، فصل 17، بند 2-1.
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در متن دیگری چنین آمده است: 
»و اندر آن سه شبه، گوشت تازه را ]به[ کار نباید کنند ]و آن را نباید به کار 
برند[؛ فریگ گفته است که خویشــاوندان نزدیک ]وی[ را نیز که ]به[ آن 
جای )= محل برگزاری آیین درگذشــت( رسیدن باشد ]و به آن جای آیند و 

رسند[، پس آنان ]هم[ باید کم ]گوشت[ خورند«۱.
در زند فرگرد وندیداد چنین آمده است: 

»هنگامی که نســا را پرهیز کردند )= آن را در جای خود در دخمه نهادند( 
>آیا< نزدیکان او گوشت خوردن جایز است یا نه؟

به دلیل بیم از آلودگی، ســه روز >به< خوردن >گوشــت< مجاز نیســتند. 
در آن ســه روز به نامگانی او هیچ >گوشت< مجاز نیستند بیرون آوردن >و 
مصرف کردن< و با شیر و پنیر و چیزی از این گونه باید درون بسازند. >بیرون 
آموزشهای< پیشگسیر گویند که در آن سه روز گوشت تازه به کار نباید برد. 
میدیوماهیان )= پیروان میدیوماه( گویند که تا روز چهارم گوشــت را هزینه 
کردن مجاز نیســتند: به نامگانی او گوشت نباید ساخت و نیز اگر ساختند، 

>به< هزینه کردن >آن< مجازند«۲.
دستور پالن در بیتی گوید:

نباید خورد تازه گوشت سه روز چون خویشان که باشد او پر از سوز۳
البتــه بنــا بــه گــزارش مولتــون ماهــی را بایــد اســتنثاء کــرد چــرا کــه در ایــن ســه روز 

خانــواده عــزادار »تنهــا از ماهــی و ســبزیها اســتفاده می کنــد«۴.
1. مزداپور، کتایون، 1381، نیایش برای درگذشتگان، در سروش پیر مغان، ص 374-373.

2. مزدا پور، کتایون، 1390، شایست ناشایست، ص 143، یادداشت شماره 56.
3. داراب بن پالن، 1924، فرضیات نامه، ص 38.

4. مولتون، جیمز هوپ، 1384، گنجینه مغان، ترجمه تیمور قادری، ص 197.
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انجام گناه پس از گوشت خواری

در صد در نثر چنین آمده است: 
»اینکه پیوسته گناه بباید پرهیختن و خویشتن نگاه داشتن و بخاصه آنوقت که 

گوشت خورده باشند.
اگر گوشــت خورده باشــند و گناه کنند هر گناه که حیوان کند آن کس را 
بود که گوشت خورده باشد. مثاًل اگر اسپی لگد بر کسی زند گناه آن کس 
را بود که گوشــت خورده گناه کرد. پس جهد باید کردن تا هیچ گناه نکند 

بخاصه در وقت که گوشت خورده باشد«۱.
روایات پهلوی این فقره را بهتر توضیح می دهد. در این کتاب می خوانیم:

)۱( اگــر کســی کــه گوشــت گوســفند خــورده و هضــم نکــرده باشــد و >اگــر< 
گناهــی بیندیشــد یــا بگویــد یــا بکنــد و گوســفند گنــاه مرگرزانــی کــرده باشــد، پــس 

بــر ذمــه ی او باشــد.
ــد و  ــاه نیندیشــد، نگوی )۲( اگــر گوشــت >آن گوســفند< را خــورده باشــد و گن

نکنــد، پــس بــر ذمــه اش نیســت.
)۳( اگــر گوشــت گاو خــورده باشــد، و گاو گنــاه مرگــرزان کــرده باشــد، همیــن 

گونــه >اســت<.
)۴( کسی هست که چنین گوید که: 

»حتی اگر میتو )ماهی کوچک( خورده باشد و شتری گناه کند، آنگاه نیز بر 
ذمه اش باشد«۲.

و امــا چــرا بایــد چنیــن باشــد و بــه چــه علــت گناهــی کــه حیوانــی انجــام می دهــد 

1. دابار، 1909، صد در نثر، ص 20-21، در بیست و سیوم.
2. میرفخرایی، مهشید، 1390، روایت پهلوی، ص 351، فصل شصت و یکم.
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بایــد بــر گــردن شــخصی باشــد کــه گوشــت خــورده اســت. در ســنت زرتشــتی چنین 
آمده اســت:

»۱- جایــی پیداســت کــه اورمــزد بــه گوســفندان گفــت کــه: »تن بــه گیتــی دهید 
تــا همانــا مردمــان شــما را بخورند«.

ــه  ــگاه ب ــه ایشــان می رســد، آن ــان ب ــون از مردم ــدی را کــه اکن ۲- و گوســفندان ب
ــا اورمــزد بســیار گفتگــو و مجادلــه کردنــد. مینــوی دیدنــد و ب

۳- پــس اورمــزد بــا ایشــان پیمــان کــرد: »تــن بدهیــد، هــر چــه گنــاه کنید بــر ذمه 
شــما نباشــد«، امــا تــن ندادند.

۴- و آنــگاه گوســفندان گفتنــد: »گناهــی کــه مــا می کنیــم بــر ذمــه چــه کســی 
باشــد؟

5- اورمــزد گفــت کــه: »کســی کــه گوشــت شــما را بخــورد و دســت بــه گنــاه 
دارد، همــه گناهــی کــه گوســفند کنــد بــر ذمــه او باشــد.

۶- چــه کســی کــه >حتــی< ماهــی کوچکــی بخــورد و گنــاه کنــد، اگــر شــتری 
مــردی را بکشــد، پــس نیــز بــر ذمــه ی آن باشــد.«۱

و موبد آذرباد مهراسپندان تحت تأثیر همین باور گوید: 
»»از خوردن گوشــت گاوان و گوسپندان سخت پرهیز کنید، چه شما را در 

اینجا و آنجا )= در این و آن جهان( آمار )ی( سخت بود.
چه مرد )ی( که گوشت گاو و گوسپند خورده باشد، دست اندر گناه دارد، 

گناه در آنچه اندیشد و گوید و کند.
و اگر او ...)؟( خورده باشد و دست اندر گناه دارد، چنانچه در جایی دیگر 
مردی شتری را بکشد، این )امر( ایدون بود که او بدست خویش )آن شتر را( 

1. همان، ص 242، فصل چهاردهم.
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کشته است«۱.
و به همین گونه است نویسنده صد در نثر. وی گوید: 

»اینکه عظیم بباید پرهیزیدن از بسیار کشتن حیوان و گوسفندان. چه در دین 
گوید که هر کسی که حیوان و گوسفند بسیار کشد بدان جهان هر تار موی 

گوسفند مانند تیغ تیز باشد و بروان آن کس آویزد«۲.
نویسنده صد در بندهش گوید: 

»گوشورون امشاسفند که موکلست بر چهارپایان بر پای ایستاده و گفت دادار 
اورمزد من بگیتی نشوم چه مرا سر هزاره زراتشت اسفنتمان مرا بسیار کشند و 
بسیار خورند و گاو ورزا و اسب کارزاری و بره و بزگاله۳ جوان بسیار کشند و 

چون گوشت بخورند بران قوت گناه بیشتر کنند«۴.
اهورا مزدا در پاسخ گفت: 

»ترا به گیتی باید شدن و چون هر گاه که گوسفند و چهارپای کشند ایشانرا 
بدان گرفتار بکنم آن گناه در گردن آن است که گوشت خورد و گناه کند«5.

دستور داراب پالن در فرضیات نامه گوید:
همی از گوشت خوردن کن تو پرهیز دگر پندت دهم هوشــیار برخیز  
بــدوزخ بینــد از دیــوان صــعوبــت خورنده گوشت می دارد عقوبت  

خورش های گوشت باید اندر این کار که انــدر مــی زد و هر گهــنبار  

1. عریان، سعید، 1391، متن های پهلوی، ص 148، بند 15-13.
2. دابار، 1909، صد در نثر، ص 26، در سی و چهارم.

3. بزغاله.
4. دابار، 1909، صد در بندهش، ص 128، در 54.

5. دابار، 1909، صد در نثر، ص 129، در 54.
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نباید خورد آنرا کس سپندیست ضعیف و نیز الغــر گوسـفند ایســـت  
بدوزخ در روی با شـور و آهی چو خوردی گوشت پس کردی گدایی  
بدوزخ در خلد چــون تیر پّران هر آن مــویی که درتــن هــای حیــوان  
بمــرده باشد اندر روی گیهـان بگیتـــی هر گـــناهی را که حـــــیوان  
زند اسپان لگد هر گاه و هر دم زنـــد چــون گاو شـــاخی را بمـــردم  
گناهــش در سـر آنکس فزاید شتــر چــــاپات در مـــردم نـــمـــاید  
بمثـــل پانزده ســـاله جـــوانان بــرســـتاخـــیز جـــمــله مــردمـــانان  

همی سی ساله۱ مانندش شناسد۲ هر آنکس گوشت افزون خورده باشد  

پرهیز از افراط در گوشت خواری

چنانچــه گذشــت اگــر چــه گوشــتخواری جایــز بــود امــا افــراط در آن ناخوشــایند 
بــود. دربــاره میانــه روی در خــوردن گوشــت در دینکــرد نهــم چنیــن آمــده اســت کــه 

اورمــزد انــدرز داد کــه: 
»میانه روی در خوردن )گوشت( گوسفندان سبب افزایش آنان است«۳.

ــاله  ــل س ــن چه ــه س ــود ب ــورده ب ــت خ ــه گوش ــس ک ــر آنک ــر ه ــات دیگ ــت در روای ــه گذش 1. چنانچ
ــرداد،  ــن روز خ ــاه فروردی ــوی، ص 119، م ــای پهل ــعید، 1391، متن ه ــان، س ــود )عری ــه می ش برانگیخت

ــد 41(. بن
2. داراب بــن پالــن، 1924، فرضیــات نامــه، ص 23. عــالوه بــر سســتی ابیــات و خلــل در وزن شــعر، در 
ایــن نســخه بســیاری از واژگان بــدون نقطــه بــود و برخــی از کلمــات از روی حــدس اســت کــه ممکــن 

اســت اشــتباه باشــد.
3. تفضلــی، احمــد، 1397، تصحیــح و ترجمــه سوتکرنســک و ورشــت مانسرنســک از دینکــرد 9، ص 

159، ورشــت مانسرنســک، فرگــرد ششــم، بنــد 9.
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ارداویراف در سیاحت خود از دوزخ گوید: 
»دیــدم روان زنــی کــه نســای )=مــردار( خویــش می خــورد. و پرســیدم: »ایــن زن 

چــه گنــاه کــرد؟«
 سروش اهلو و آذر ایزد گفتند: 

»این روان آن زن دروند است که در گیتی پنهان از شوهر بسیار گوشت خورد 
و به کس دیگر داد.«۱. 

هــر چنــد پنهــان کاری و بخشــیدن بــه دیگــران در ایــن مجــازات بــی تأثیــر نیســت 
امــا بســیار گوشــت خــوردن نیــز در ایــن عــذاب موضوعیــت دارد.

خوراک های گوشتی در دوره معاصر

ــزد اســت کــه  ــره دو غــذای خوشــمزه  زرتشــتیان ی ــاب ب خــوراک گوشــت و کب
نشــان آن را در ســفرنامه بــراون و جکســن می تــوان دیــد. بــراون در شــهر یــزد در خانــه 
ــار  ــر دینی ــه کالنت ــی شــد۲ و جکســن در وصــف ســفره خان ــاب پذیرای ــا کب گــودرز ب

بهــرام گویــد: 
»نخست آبگوشت خوشمزه ای آوردند، و به دنبال آن خوراک بره و سبزی و 

غذاهایی که ویژه یزد است«۳. 
بانــو مهــوش سروشــیان در پژوهشــی، فهرســتی از خوراک هــای گوشــتی متــداول 
زرتشــتیان در دوران معاصــر را گــردآورده اســت. در ایــن پژوهــش بیــش از نــود گونــه 
از انــواع خوردنی هــا بــه همــراه دســتور تهیــه هــر کــدام ذکــر شــده اســت. نکتــه مهــم 

1. ژینیو، فیلیپ، 1372، ارداویراف نامه، ترجمه ژاله آموزگار، ص 88، فصل 83.
2. براون، ادوارد، 1381، یک سال در میان ایرانیان، ترجمه مانی صالحی عالمه، ص 394.

ــران در گذشــته و حــال(، ترجمــه منوچهــر  3. جکســن، آبراهــام ویلیامــز، 1387، ســفرنامه جکســن )ای
ــدره ای،، ص 409. ــدون ب ــری و فری امی
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در ایــن فهرســت آن اســت کــه یــک ســوم ایــن غذاهــا از گوشــت و دیگــر مشــتقات 
حیــوان ذبــح شــده ماننــد اســتخوان، دنبــه و حتــی خــون تهیــه می شــود.

فهرستی از خوراک های گوشتی به شرح ذیل چنین است:
۱- آش ژِژِه )ججه(

در ایــن غــذا از چنــد پاچــه گوســفند اســتفاده می شــد و در پنجــه پنــج روز آخــر 
ــه اســت۱. ــد کــه دیگــر از یادهــا رفت ــار بــزرگ درســت می کردن ســال و گاهنب

۲- ِببریزن
در ایــن غــذا از نیــم کیلو گوشــت دنــده ی گوســفند اســتفاده می شــد و مخصوص 

مراســمهای دینــی بود۲.
۳- آش رسته

در این آش از ۲۰۰ گرم گوشت استفاده می شود که در جشنها آن را می پزند۳.
۴- کوفته قلقلی

در این غذا نیز گوشت به کار می رفت و ویژه روزهای جشن است۴.
5- کوفته پاتختی

در ایــن خوراکــی نیــز ۲5۰ گــرم گوشــت بــه کار مــی رود و آنــرا بــا عــدس پلــو در 
روز بعــد از عروســی بــرای نهــار در یــزد درســت می کردنــد5.

۶-جزغاله یا چلی

1. سروشــیان، مهــوش، 1381، خوراک هــای آیینــی و ســنتی زرتشــتیان در ایــران، در ســروش پیــر مغــان، 
ص 632.
2. همان.

3. همان، ص 640.
4. همان.

5. همان، ص 644.



قربانی در آیین زرتشت۶۰

 برای تهیه روغن از دنبه گوسفند۱.
۷- جگرترشی

در ایــن غــذا از یــک عــدد جگــر کوچــک گوســفندی اســتفاده می شــد۲. روش 
قدیمــی پخــت جگــر ایــن بــود کــه آن را تکــه تکــه کــرده و مســتقیمًا روی آتشــی کــه 
بــا آن نــان پختــه بودنــد می گذاشــتند و روش قدیمتــر ایــن بــود کــه جگــر را ماننــد نــان 

بــه تنــور می زدنــد۳.
۸- خوراک جگر و دل و قلوه

ــزد آن را  ــوه الزم اســت و در ی ــن خــوراک یــک دســت جگــر و دل و قل ــرای ای ب
َقلَیــه یــا َکلَیــه گوینــد و می تــوان دنبــالن را هــم بــدان افــزود کــه در ایــن صــورت بــدان 

ــد۴. ــی« هــم می گوین »اندرون
۹- سیرابی5

۱۰- ُشش گوسفند با ماش۶.
۱۱- کله و پاچه۷

۱۲- گوشت بریان
در ایــن خــوراک گوســفند کامــل را درون تنــور یــک شــب تــا صبــح می گذارنــد و بریان 

می کننــد۸. ایــن خــوراک ویژه جشــن مهــرگان و همچنین مراســم درگذشــتگان اســت.
1. همان، ص 647.

2. همان.
3. همان، ص 648.

4. همان.

5. همان.
6. همان، ص 649.

7. همان.
8. همان، ص 650-649.
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۱۳- آش شیر بریان
ــوری  ــان و روغــن گوســفند تن ــا اســتخوان گوشــت گوســفند بری ــن خــوراک ب ای

ــد۱. ــت می ش ــان درس بری
۱۴- گوشت َدز بریان

ــه آن  ــزد ب ــت و در ی ــه کار می رف ــفندی ب ــت گوس ــز گوش ــوراک نی ــن خ در ای
»گوشــت ُدُزگ« یــا »َچــپ« می گفتنــد۲.

۱5- گوشت خشک
در قدیــم بــرای نگهــداری گوشــت آن را نمــک زده و خشــک می کردنــد و بعدها 

آن را خیســانده و اســتفاده می کردنــد۳.
۱۶- گیپا یا توپی

بــرای ایــن خــوراک از ســیرابی و شــیردان گوســفند بــه همــراه ۲5۰ گــرم گوشــت 
چــرب اســتفاده می شــد۴.

۱۷- ُمل
ــا  ــد و ب ــدان نمــک می زدن ــرا جمــع کــرده و ب هنــگام قربانــی گوســفند، خــون آن

ــد5. ــه می کردن ــی تهی ــه و آرد خوراک ــل و ادوی ــاز مفص پی
۱۸- آبگوشت به و کلم سنگ

برای این خوراک از گوشت دنده استفاده می شد۶.

1. همان، ص 651.
2. همان.
3. همان.
4. همان.

5. همان، ص 652.

6. همان، ص 653.
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۱۹- آبگوشت ترشاله
برای این خوراک از گوشت آبگوشتی استفاده می شد۱.

۲۰- آش ماش
برای این آش از گوشت دنده چرب استفاده می شود۲.

۲۱- خورشت ساقه اسفناج
برای تهیه این خورشت نیز از گوشت دنده گوسفند استفاده می شود۳.

۲۲- بزباش
برای این خورش نیز از گوشت دنده استفاده می شود۴.

۲۳- بز قورمه
در این خورش از نیم کیلو گوشت دنده گوسفند استفاده می شود5.

۲۴- بلغور
بــرای تهیــه ایــن خــوراک یــک مــرغ کوچــک یــا یــک کیلــو گوشــت دنــده الزم 

ــد۶. ــدم می نامن ــزد آن را آش گن اســت و در ی
۲5- شلغم پلو

برای این خوراک از گوشت چرخ کرده استفاده می شود۷.
۲۶- شوربای ترشی

1. همان.

2. همان.
3. همان، ص 654.

4. همان.
5. همان، ص 655.

6. همان.
7. همان، ص 657.
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برای تهیه این خوراک گوشت چرب مورد نیاز است۱.
۲۷- شوربای چغندر و گوجه سبز

برای این خوراک نیم کیلو گوشت دنده الزم است۲.
۲۸- شوربای گوشت کوبیده

در این خوراک نیز نیم کیلو گوشت الزم است۳.
۲۹- قاتق می تخم

در این خوراک از ۲۰۰ گرم گوشت استفاده می شود۴.
۳۰- گوشت با به و کلم سنگ5.

۳۱- هلیم یا هریسه
برای این خوراک نیم کیلو گوشت گردن گوسفند الزم است۶.

1. همان.
2. همان، ص 658.

3. همان.
4. همان، ص 660.

5. همان.
6. همان، ص 661.





بخش سوم:

شکار





ــد.  ــل شــکار بوده  ان ــد اه ــاری می کن ــا را ی ــتانی م ــار باس ــا آنجــا کــه آث ــان ت ایرانی
ــی  ــران گواه ــق ای ــر مناط ــره و دیگ ــاله تیم ــن هزارس ــن و چندی ــنگ نگاره های که س

ــر ایــن ســخن اســت. روشــن ب

ایرانیان نخستین در حال شکار۱

1. برای مشاهده تصاویر بیشتر نک: ناصری فرد، محمد، 1395، سنگ نگاره های ایران زبان مشترک جهانی.
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بنــا بــه گفتــه گزنفــون »رســم ایرانیــان ایــن اســت کــه در شــکار ماننــد یــك آرایــش 
ــن قــول  ــر ای ــد ب ــن امــر مؤی ــه ای جنگــی حرکــت می کننــد و توجــه خــاص پادشــاه ب
ــی  ــون حرب ــن فن ــرای تمری ــی ب اســت کــه شــکار در نظــرش مکتــب جنــگ و میدان
اســت «۱. همچنیــن گویــد در شــکارگاه »غــذای جوانــان بــه  غیــر از گوشــت  شــکار 

منحصر به سبزی است«۲. 

ِگل مهری هخامنشی در موزه هنرهای زیبای بوستون
ــت خــود  ــر وق ــد و کمت ــادی از شــکار کــوه و دشــت اســتفاده می کردن ــردم ع م
ــد  ــکانی، مانن ــاهان اش ــا »پادش ــتند ام ــی می گذاش ــات وحش ــکار حیوان ــرای ش را ب
ــیر و  ــه در آن ش ــد، ک ــرده بودن ــن ک ــردوس« تعیی ــام »ف ــی بن ــیان محل های هخامنش

ــتند«۳. ــگاه می داش ــکار ن ــرای ش ــگ ب ــرس و پلن خ

1. گزنفون، 1386، کورش نامه، ترجمه رضا مشایخی، ص 9.
2. همان.

3. کریستین سن، آرتور، 1368، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، ص 50.
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ــق  ــدان عش ــاهی ب ــر ش ــه اگ ــت ک ــت داش ــدان اهمی ــکار چن ــکانیان »ش ــرای اش ب
ــه  ــرورش یافت ــون در روم پ ــام چ ــه وهون ــد. از جمل ــار می ش ــلطنت برکن ــد، از س نمی ورزی
بــود و بــه شــکار عشــق نداشــت، از ســلطنت رانــده شــد«۱. در زمــان ساســانیان »شــکار و 
نخجیــر یکــی دیگــر از فعالیت هــای مــورد عالقــه بــزرگان و اشــراف بــود کــه زنــان نیــز در 
آن شــرکت می کردنــد. هنگامــی کــه جنــگ نبــود بــه شــکار می رفتنــد و ایــن کار نمــاد 

ــکار  ــرای پی ــی ب آمادگ
می شــد«۲.  محســوب 
در ســال ۶۲۸ هنگامــی 
ــل دســتگرد را  کــه هرق
»در  آورد  چنــگ  بــه 
ــاغ بزرگــی کــه جــزء  ب
قصــر خســرو بــود، و 
فــردوس  را  آن 
می گفتنــد، شــتر مــرغ، 
و  گورخــر  و  غــزال 
و  تــذرو  و  طــاووس 
شــیر و پلنــگ بســیار 

دیدند«۳.
ــم آنجــا کــه کــورش از  ــون می یابی ــه گزنف ــردوس را در کــورش نام ــه ای از ف نمون
شــکار در شــکارگاه ســلطنتی خســته شــده و خواهــان شــکار در طبیعــت می شــود۴.

1. بهار، مهرداد، 1395، از اسطوره تا تاریخ، 92.
2. دریایی، تورج، 1383، شاهنشاهی ساسانی، ترجمه مرتضی ثاقب فر، ص 160.

3. کریستین سن، آرتور، 1368، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، ص 610-609.
4. گزنفون.

شکار گوزن و خرگوش در ُگل میخ سپر هخامنشی، گنجینه جیحون، موزه بریتانیا
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شــکار حیوانــات وحشــی در حقیقــت نوعــی قــدرت نمایــی و اظهــار کمــال بــود. 
ــات  ــور صحنه هــای شــکار حیوان ــه وف ــان هخامنشــیان ب ــده از زم ــه جای مان ــار ب در آث

وحشی و اساطیری دیده می شود.

مهر داریوش
بنــا بــه گفتــه فردوســی، هنگامــی کــه بــزرگان از انتخــاب بهــرام گــور بــه پادشــاهی 

اعــالم ناخرســندی کردنــد، بهــرام گفــت تــاج شــاهی را میــان دو شــیر گذاشــته و
شــیر  دو  میــان  نشــیند  شــاهی  بــه 

میــان شــاه، تــاج از بــر و تخــت زیــر۱
پس از آنکه رقیبان از نبرد با شیران خودداری کردند بهرام گور:

روی  گاو  گــرزه ی  بــا  رفــت  همــی 
پرخاشــجوی شــیران  دیدنــد  چــو 

1. فردوسی، 1384، شاهنامه، به تصحیح جالل خالقی مطلق و محمود امید ساالر، ج 6، ص 404، بیت 585.
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بنــد  و  بگسســت  زنجیــر  زود  یکــی 
بلنــد شــهریاِر  بــِر  بیامــد 

گــرد  بهــرام  گــرز  ســرش  بــر  بــزد 
ببــرد روشــنایی  همــه  چشــمش  ِز 

ســرش  بــر  بــزد  آمــد  دیگــر  بــِر 
فــرو ریخــت بــا دیــده خــون از بــرش۱

در آثــار بــه جــا مانــده از دوره ساســانی نیــز از صحنه هایی شــکار حیوانات وحشــی 
مانند شیر و گراز به جای مانده است.

پادشاه ساسانی و شکار شیر، موزه آرمیتاژ

1. همان، ص 411، ابیات 673-670.
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بــا رســیدن به زمــان ساســانیان، شــکار دارای آداب و رســومی ویژه شــد. به تناســب 
روحیــات پادشــاه میــزان رفتــن بــه شــکارگاه متفــاوت بــود. عــالوه بــر گــروه نوکــران و 
ــاه در  ــان رکاب شاهنش ــف ملتزم ــگ در ردی ــدگان و ... »در کارنام ــان و نوازن خادم
ــران مهشــت و پشــتیگ بان  ــران ســپاهبذ و دبی ــد و ای ــذان موب موقــع شــکار، مثــل موب
ســاالر، نــام اندرزبــذ و اســپوهرگان )معلــم واســپوهران( هــم ذکــر شــده اســت «۱. البتــه 
ــه  ــت چنانک ــکار می رف ــه ش ــژگان ب ــی از وی ــمار اندک ــراه ش ــه هم ــاه ب ــز ش ــی نی گاه

دربــاره شــکارهای بهــرام گــور در شــاهنامه آمــده اســت.
ــی  ــه زیبای ــه ب ــت ک ــده اس ــادگار مان ــه ی ــتان ب ــاق بس ــکار در ط ــس ش ــا از مجل دو نم
چگونگــی شــکارهای ســلطنتی را بــه تصویــر کشــیده اســت. »در دیــوار راســت طاق شــکار 
گــوزن را نشــان داده انــد قســمت میانــی ایــن نقــش را در خطوطــی محصــور کرده انــد، کــه 
شــبیه حصــاری شــده اســت. صیــادان  گوزنــان را تعاقــب کرده انــد، و آن جانــوران هراســان، 

و گریزان، از دریچه، که در جانب راست حصار تعبیه شده، بدرون حصار می جهند.

طاق بستان شکار گوزن

1. کریستین سن، آرتور، 1368، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، ص 199.
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پادشــاه کــه ســوار بــر اســب اســت، در ســه جــای ایــن حصار ترســیم شــده اســت. 
ــی در  ــدن اســت، زن ــای جهی ــاال، پادشــاه ســواره ایســتاده، و اســبش مهی در ســمت ب
بــاالی ســر او چتــری را افراشــته اســت، کــه عالمــت قدیمی شــوکت ســلطنتی اســت. 
در پشــت ســر او صفــی از زنــان هســتند، بعضــی در حــال احتــرام ایســتاده، و برخــی 
مشــغول رامشــگری هســتند. دو تــن از آنــان شــیپور در دســت دارنــد، و یکــی طنبــور 
ــی نشســته اند،  ــد، زنان ــرار داده ان ــر آن ق ــی ب ــروی چوب بســتی، کــه نردبان ــوازد. ب می ن
کــه بعضــی چنــگ می نوازنــد، و برخــی کــف می زننــد. در زیــر آن تصاویــر، صــورت 
پادشــاه دیــده می شــود، کــه کمــان را بــزه کــرده و در پــی جانــوران گریزنــده اســب 
می تــازد. در قســمت زیریــن آن نقــش، تصویــر دیگــری از پادشــاه هســت، کــه اســب 
را بحالــت یورتمــه میرانــد، و ترکــش در دســت، از شــکار بازمي آیــد. در ســمت چــپ 

حصار مذکور، اشتران دیده می شوند، که گوزنان کشته را می برند«۱.

طاق بستان شکار گوزن

1. همان، ص 611-610.
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ــاده ســاخته شــده، شــکار گــراز را  ــوق الع ــت ف ــا دق ــه ب ــوار چــپ، ک »نقــش دی
ــًا همــه نقــش را در خطوطــی بشــکل قــاب محصــور  نشــان می دهــد. در اینجــا تقریب
ــی  ــد، کــه جماعت ــرار داده ان ــد، و فقــط حاشــیه باریکــی در ســمت راســت ق کرده ان
کثیــر از مردمــان و جانــوران در آنجــا ازدحــام کرده انــد. شــکارگاه مکانــی اســت نیــزار 
و باتالقــی، کــه ماهــی و مرغابــی در آن بســیار اســت. در جانــب راســت، پنــج صــف 
فیــل دیــده می شــود، کــه بــر هــر یــك دو فیلبــان، یکــی پیــش و یکــی پــس، نشســته، 

بصید گراز مشغولند، و گرازان شتابان خود را بمیان نیزارها می کشند.

طاق بستان شکار گراز
ــدن و  ــته بخوان ــیار در آن نشس ــوان بس ــه بان ــم، ک ــی می بینی ــاال قایق ــمت ب در قس
کــف زدن مشــغولند در مقــدم و مؤخــر قایقهــا، زنــان پــارو می زننــد. در وســط نقــش، 
یــك جفــت کرجــی را، کــه پــاروزن آنهــا هــم از نســوانند، دیــده می شــود، و ایــن یــك 
ــد.  ــع شــکار بکنن ــت از دو موق ــد، کــه حکای ــار نشــان داده ان جفــت کرجــی را دو ب
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درســت در وســط تصویــر، پادشــاه، بــا قــدی فــوق انــدازه طبیعــی حجــاری شــده، که 
در قایــق نخســتین ایســتاده، و کمــان را بــزه کــرده اســت؛ زنــی، در یســار او ایســتاده، 
تیــری بــاو تقدیــم می کنــد؛ زنــی دیگــر، در یمیــن او، بنواختــن چنگ مشــغول اســت. 

قایــق دیگــر کــه در پشــت واقــع شــده، پــر از نوازنــدگان چنــگ اســت.
ــق در  ــان دو قای ــاز هم ــت. ب ــای درآورده اس ــر از پ ــا تی ــزرگ را ب ــراز ب ــاه دو گ ش
ــر گــرد ســر  ــه ب ــده می شــود. در این جــا پادشــاه، کــه هال ــر دی ســمت راســت تصوی
دارد، در دســت  خــود کمانــی سســت شــده نگهداشــته اســت. معلــوم می شــود، کــه 
شــکار بپایــان آمــده اســت. در قســمت زیریــن ایــن نقــش، فیالن مشــغول جمــع آوری 
شــکار هســتند، و اجســاد جانــوران را بــا خرطــوم گرفتــه بــر پشــت خــود می نهنــد«۱.

در آثار دیگری نیز شاه در حال شکار گراز به نمایش درآمده است.

شاپور دوم و شکار گراز

1. همان، ص 612-611.
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چند مجلس شکار از شاهنامه

اردشیر بابکان در نخجیرگاه

پس از آنکه اردوان، اردشیر را علی رغم میل باطنی پدرش به دربار خویش می آورد
داشــتش  همــی  مهتــر  پســروار 

نگذاشــتش تیمــار  بــه  زمانــی 
نخچیــرگاه  و  خــوان  و  می خــوردن  بــه 

شــاه جوانمــرد،  بــا  بجــز  نرفتــی 
همــی داشــتش همچــو پیونــد خویــش 

خویــش فرزنــد  ز  نــدادش  جدایــی 
نخچیــرگاه  بــه  روزی  کــه  بــد  چنــان 

شــاه پــور  و  لشــکر  شــد  پراگنــده 
اردشــیر  اردوان  بــا  رانــد  همــی 

دلپذیــر را  شــاه  بــد  جوانمــرد 
چهــار  را  اردوان  شــاه  بــود  پســر 

شــهریار یکــی  چــون  یکــی  هــر  ازان 
گــور  دور،  از  آمــد  پدیــد  هامــون  بــه 

شــور برخاســت  گشــن  لشــکر  ازان 
برانگیختنــد  بادپایــان  همــه 

برآمیختنــد خــوی  بــا  گــرد  همــی 
اردشــیر  انــدرون  پیــش  تاخــت  همــی 

چــو نزدیــک شــد در کمــان رانــد تیــر
نــر  گــور  یکــی  ســرون  بــر  بــزد 

پــر و  پیــکان  گــور  بــر  کــرد  گــذر 
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اردوان  زمــان  انــدر  هــم  بیامــد 
جــوان آن  بــِر  گشــاِد  آن  بدیــد 

بــه تیــری یکــی گــور یکــی گــور کافگنــد؟ 
-گفــت- کــه بــا دســت آنکــس روان بــاد جفت۱

شکار ساساني، موزه متروپولیتن
پــس از آن داســتان بــه نخجیــر رفتــن شــاپور اردشــیر۲ یــا شــکار هفــت روزه اردشــیر 

1. فردوسی،، شاهنامه، به تصحیح جالل خالقی مطلق، ج 6، ص 145، ابیات 173- 184.
2. همان، ص 207.
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و شاپور۱ سخن به میان آمده است.

شکار بز، موزه آرمیتاژ

بهرام در شکارگاه

ــده  ــل ش ــانی نق ــاهان ساس ــه پادش ــش از هم ــور بی ــرام گ ــکار به ــتان های ش داس
اســت. یکــی از آن هــا شــکاری اســت کــه در آن بهــرام کنیــز خــود را نیــز بــه همــراه 

می بــرد.

1. همان، ص 210.
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بی انجمــن  روز  یــک  کــه  بــد  چنــان 
زن چنــگ  بــا  رفــت  نخچیرگــه  بــه 

بــود  آزاده  رومــی  آن  نــام  کجــا 
بــود بــه مــی داده  کــه رنــگ رخانــش 

برنشســت چمــان  هیــون  پشــت  بــه 
دســت بــه  چنگــی  آزاده  ســرو  ابــا 

اوی  کام  هــم  و  بــود  او  دالرام 
اوی۱ نــام  داشــتی  لــب  بــه  همیشــه 

آندو در نخچیرگاه می رفتند تا اینکه:
بــه پیــش انــدر آمــدش آهــو دو جفــت 

گفــت آزاده  بــه  خنــدان  جوانمــرد 
کــه ای مــاه چــون مــن کمــان را بــه زه 

گــره آرم  انــدر  شســت  بــه  بــرآرم 
تیــر  بــه  خواهــی  افگنــده  آهــو  کــدام 

پیــر همتــاش  و  جوانســت  مــاده  کــه 
شــیرمرد  کای  آزاده  گفــت  چنیــن 

نبــرد مــردان  نجوینــد  آهــو  ِبــد 
تیــر  بــه  گــردان  نــر  را  مــاده  آن  تــو 

پیــر نــر  تــو  تیــر  از  مــاده  شــود 
تیــز  برانگیــز  را  هیــون  پــس  زان  ُو 

گریــز گیــرد  تــو  چنــگ  ز  آهــو  چــو 
کمــان مهــره انــداز تــا گــوش خویــش 

نهــد هم چنــان خــوار بــر دوش خویــش
1. همان، ص 373-374، ابیات 169-166.



قربانی در آیین زرتشت۸۰

گــوش  بخــاردش  مهــره  ز  کــه  همــان 
دوش بــه  بــرآرد  پایــش  بــدآزار 

ــدوز  ــش ب ــای و گوش ــر و پ ــکان س ــه پی ب
ــروز ــی ف ــت گیت ــه خوانم ــی ک ــو خواه چ

گــور  بهــرام  کــرد  زه  بــه  را  کمــان 
شــور آرمیــده  دشــت  از  برانگیخــت 

ــت  ــر داش ــی تی ــش یک ــه ترک ــکان ب دو پی
بــه دشــت انــدر از بهــر نخچیــر داشــت

گریــز  انــدر  شــد  آهــو  چــن  هم انگــه 
تیــز نــره  آن  ســروهای  ســپهبد 

برگرفــت  ســر  ز  پیــکان  دو  تیــر  بــه 
شــگفت انــدر  مانــد  بــدو  کنیــزک 

هم انــدر زمــان نــر چــون مــاده گشــت 
ســرش زان ســروی ســیه ســاده گشــت

تیــر  دو  مــاده  ســروگاه  در  همــان 
نخچیرگیــر مــرد  همچنــان  بــزد 

ســرش  در  ســرو  جــای  بــه  پیــکان  دو 
بــرش گشــته  لعــل  انــدرون  خــون  بــه 

بتاخــت  دیگــر  را ســوی جفــت  هیــون 
ــاخت ــره س ــره در مه ــان مه ــم کم ــه خ ب

فکنــد  انــدر  آهــو  یکــی  گــوش  بــه 
پســند جــای  بــود  و  آمــد  پســند 

زمــان انــدر  آهــوی  گــوش  بخاریــد 
کمــان جــادو  رانــد  انــدرون  تیــر  بــه 
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ســر و گــوش و پایــش بــه پیــکان بدوخــت 
بســوخت دل  را  آزاده  آهــو  بــران 

زیــن  ز  را  او  و  بهــرام  دســت  بــزد 
زمیــن روی  بــه  بــرزد  نگونســار 

برانــد  ماه چهــره  بــر  از  هیــون 
ــه خــون درفشــاند ــرو دســت و چنگــش ب ب

چنــگ زن  بی خــرد  کای  گفــت  چنیــن 
چــه بایســت جســتن بــه مــن برشــکن؟

بــرم  گشــاد  بــودی  کنــد  اگــر 
گوهــرم شــدی  ننگــی  زخــم  ازیــن 

ســپرد  در  هیــون  پــای  زیــر  او  چــو 
نبــرد۱ کنیــزک  پــس  زان  نخچیــر  بــه 

ــک:  ــرام ن ــکار به ــس ش ــر مجال ــی از دیگ گاه ــرای آ ــات 174-198. ب ــان، ص 374-376، ابی 1. هم
همــان، ص 457، و نیــز ص 463، و نیــز ص 476، و نیــز ص 510.

بهرام گور و آزاده در نخچیرگاه، 
موزه متروپولیتن
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شکار در اوستا

ــا  ــی م ــه ی زندگ ــه »مای ــر اینک ــه خاط ــان ب ــای چارپای ــنای ۳۹ روانه ــم از یس ــد یک در بن
هســتند«۱ ســتایش شــده اند و ســپس در بنــد دوم آمــده اســت کــه »روانهــای جانوران ســودمند 
دشــتی را می ســتاییم«۲، امــا پرســش ایــن اســت کــه جانــوران دشــتی چگونــه مایــه زندگــی مــا 

هســتند؟ گزینــه معقــول شــکار اســت چنانچــه نیبــرگ هــم بــدان تصریــح کــرده اســت۳.

طبقات اجتماعی و شکار

در شایســت ناشایســت دربــاره شــکار چنیــن آمــده اســت: »روحانیــون را بــه دلیــل 
ــر نکــردن ضــرور >اســت< و دیگــر  فرهنــگ )= ارزش فرهنگــی( >خــود<، نخجی
کســان – مگــر آنکــه خواســته ی >ایشــان از< ســیصد اســتیر کمتــر >باشــد<- بــرای 

شکارگری مجاز به نخجیر کردن نه >باشند<«۴.
طبقــه  بــرای  شــکار  روایــت  ایــن  در 
روحانیــون غیــر مجاز دانســته شــده اســت و از 
دیگــر طبقــات نیــز تنهــا کســانی حــق شــکار 
ــر از  ــان کمت ــی ایش ــه دارای ــتند ک ــردن داش ک
ســیصد اســتیر باشــد. و »ســیصد اســتیر میزان 
ثروتــی اســت کــه بــا داشــتن آن، خانــواده 

ــد«5. ــمرده نمی ش ــادار ش ــر و ن ــر فقی دیگ
یزدگرد یکم و شکار گوزن، موزه متروپولیتن

1. دوستخواه، جلیل، 1391، اوستا، ج 1، ص 206.
2. همان.

3. نیبرگ، هنریک ساموئل، 1383، دین های ایران باستان، ترجمه سیف الدین نجم آبادی، ص 291.
4. مزدا پور، کتایون، 1390، شایست ناشایست، ص 95، فصل 8، بند 3.

5. همان، ص 105، یادداشت شماره 8.
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پرهیز از شکار بیش از اندازه

چنانچــه گذشــت شــکار حیوانــات در ســنت زرتشــتی پذیرفتــه شــده اســت امــا بــا 
ایــن حــال افــراط در ایــن کار را 
ناخــوش داشــته اند. بــه طوریکــه در 
انــدرز اوشــنر دانــا آمــده اســت که: 
ــر  ــرد )را( زیانکار ت ــز م ــار چی »چه
از  بیــش  نخجیــر  و   ... ُبــَود، 

اندازه«۱.
پادشاه ایرانی در شکارگاه، موزه آرمیتاژ

تقسیم شکار

از جملــه قوانیــن شــکار ایــن بــود کــه پــس از بازگشــت همــه ی شــکار میــان افــراد 
تقســیم می شــد و بــر خــالف غنیمــت جنگــی از آِن بدســت آورنــده نبــود. در متــن 
پهلــوی پرسشــنیها چنیــن آمــده اســت: کــه اگــر بــه جنگ یــا شــکار برونــد و غنیمت 
ــه بایــد تقســیم شــود پاســخ ایــن اســت  ــا گوشــت و اســتخوان و ... بیاورنــد چگون ی

کــه: 
»در شکار اگر چه پیمان بندند که جدا سهم هستیم >یا< هم سهم هستیم، 

هم سهم هستند«۲.
بنــا بــه گــزارش اســترابو در شــکارگاههای ســلطنتی »جوانــان بــه گوشــت حیوانات 

1. عفیفــی، رحیــم، 1383، اســاطیر و فرهنــگ ایرانــی در نوشــته های پهلــوی، ص 354، از انــدرز اوشــنر 
دانــا، بنــد 33.

ــنیها، ص 49،  ــوی پرسش ــن پهل ــی مت ــخ نهای ــش و پاس ــی 29 پرس ــرا، 1385، بررس ــور، زه ــری پ 2. صف
ــش 55. پرس
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ــد  ــه بیاورن ــه خان ــد دســت نمی زننــد. رســم اســت آن را ب وحشــی کــه شــکار کرده ان
ــا ....«۱. ت

شکار گوزن، موزه بریتانیا

1. استرابو،1382، جغرافیای استرابو، ترجمه همایون صنعتی زاده، ص 326.



بخش چهارم:

قربانی





قربانی حیوانی در گذر تاریخ

ــرای  ــادی ب ــت زی ــدوان از دوران کهــن اهمی ــان و هن شــواهد نشــان می دهــد ایرانی
ــدو  ــن هن ــوان مشــخص ترین ویژگــی آیی ــه ای کــه می ت ــه گون ــد. ب ــل بودن ــی قائ قربان
ایرانیــان را قربانــی و مراســم آن دانســت. حتــی در قبرهــای بازمانــده از تمــدن آندرونوا، 
ــا نزدیــک آنهــا دیــده می شــود۱.  ــار قربانــی کــردن منظــم حیوانــات روی قبرهــا و ی آث
»در گورنهــادن قربانــی و خواســته از آداب معنــوی جوامــع آندرونــوو بــود. در واقــع در 
همیــن دوره اســت کــه در مرغــزاران اوراســیا آییــن قربانــی کــردن حیوانات اهلــی رواج 
می یابــد. بیــش از همــه، اســب در مراســم ختم نثــار می شــد. در برخــی ازدوره هــا، اول 
پیکــر حیــوان و بعدهــا اعضــای معینــی از او بــه گــور صاحبــش می رفــت. سلحشــوران 
ــوو، گورخانه هــای محتشــم داشــتند.  ــن فرهنــگ آندرون ــام آغازی ــه خصــوص در ای ب
نخســتین حفــاری فرهنگــی کــه بعدهــا سینتاشــتا خوانــده شــد، گورســتانی در کرانه ی 
نهــر سینتاشــتا در نزدیکــی بقایــای دهکــده ای کوچکــی بــه ده خانــه اســت و از لحاظ 
ــن  ــاز اســت. برخــی از گورهــا حــاوی چندی ــذر شــده ممت ــوع دام هــای ن تعــداد و تن
اســب )تا هفــت اســب( اســت و در برخــی دیگر جز اســب، جمجمــه گاو، گوســفند، 

ســگ و عطایــای دیگــر یافــت شــده اســت«۲.

1. بویس، مری، 1377، چکیده تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی زاده، ص 51.
2. برجیان، حبیب، 1393، آریاییان عصر مفرغ، در تاریخ جامع ایران، ج 1، ص 283-282.
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ــتند  ــترک داش ــه مش ــان ریش ــا ایرانی ــه ب ــد ک ــی بودن ــاژت ها از اقوام ــکاها و ماس س
و ماننــد ایرانیــان بــرای خدایــان قربانــی می کردنــد. هــرودوت در مــورد مذهــب 

ماســاژت ها گویــد: 
»فقط خورشــید را مي پرســتند و بخاطر آن اســب قربانی مي کنند و علت 
اینکه اسب قربانی مي کنند اینســت که مي خواهند سریع السیرترین موجود 
از موجودات فناپذیر را به سریع الســیرترین خداوند از بین خداوندان تقدیم 

کنند«۱.
وی درباره قربانی سکاها نیز گوید: 

»مراســم قربانی در تمام تشــریفات و برای تمام خدایان مشابه و بترتیب زیر 
است:

پنجه های قدامی حیوان را می بندند و سپس او را در جای خود قرار مي دهند. 
کسی که باید عمل قربانی را انجام دهد پشت سر حیوان قرار مي گیرد و سر 
ریسمان را مي کشد و حیوان را بر زمین مي زند. وی در موقعی که حیوان در 
حال افتادن بروی زمین است نام خدائی را که حیوان برای او قربانی مي شود بر 
زبان جاری مي کند و پس از آن ریسمانی بگردن حیوان می بندد و چوبدستی 
از آن مي گذراند و سپس این چوبدست را مي چرخاند و بی آنکه آتش روشن 
کند، یا تشریفات مقدماتی دیگری انجام دهد و یا غسلی صورت گیرد حیوان 
را خفه مي کند. همین که قربانی خفه شــد پوست آنرا مي کنند و به طبخ آن 

مشغول مي شوند.
چون سرزمین سکاها از حیث چوب زیاد از حد فقیر است برای پختن گوشت 
تدبیری اندیشــیده اند که چنین است: پس از آنکه پوســت قربانی ها کنده 

1. هرودوت، 1382، تاریخ هرودوت، ترجمه هادی هدایتی، ج 1، ص 288، کتاب 1، بند 216.
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شد، گوشت ها و استخوانها را از هم جدا مي کنند و یا بهتر، استخوان ها را از 
گوشت عریان مي کنند. همین که این عمل انجام گرفت، اگر از دیگ هائی 
که در محل ساخته مي شود در دسترس داشته باشند آنها را در آن مي افکنند. 
این دیگ ها شباهت کاملی به خمره های لوبوس  دارند، با این تفاوت که اینها 
خیلی بزرگتر مي باشند-، آن ها را در داخل دیگ ها مي افکنند و استخوانهای 
قربانی ها را در زیر آن مي ســوزانند و باین طریق گوشت قربانی ها را مي پزند. 
اگر دیگ  در دســترس خود نداشته باشند گوشتها را با آب مخلوط مي کنند 
و در شــکمبه قربانی مي ریزند و اســتخوانها را در زیر آن آتش مي کنند. این 
استخوانها خیلی خوب مي سوزند و گوشــت هائی که از استخوان جدا شده 
نیز براحتی در شکمبه حیوان جای مي گیرد. بدین ترتیب یك گاو، و همچنین 
دیگر قربانی ها خود وســیله پختن خود را فراهم مي کنند وقتی این گوشت ها 
پخته شد، آنکس که قربانی را اهدا کرده قسمتی از گوشت ها و احشاء حیوان 
را برمي دارد و در مقابل او مي افکند. ســکاها انواع دیگــری از چهارپایان و 

بخصوص اسب را نیز قربانی مي کنند.
ــن  ــد و همچنی ــی مي کنن ــان قربان ــر خدای ــرای دیگ ــه ب ــی ک ــت حیوانات ــن اس چنی
طــرز اهــداء ایــن قربانی هــا. و امــا دربــاره آرس وضــع بترتیبــی اســت کــه اکنــون شــرح 

مي دهــم:
ســکاها در هریــك از قســمت های ســرزمین خــود معبــدی بــرای آرس دائــر 
ــه  ــرض س ــول و ع ــه ای بط ــت: در محوط ــده اس ــا ش ــر بن ــب زی ــه بترتی ــد ک کرده ان
ســتاد۱ و بــه ارتفاعــی کمتــر از آن، پشــته هائی از چوبهــای خــرد انباشــته مي کننــد. بــر 
روی ایــن انبــوه هیــزم ســطحه ای مربــع شــکل ترتیــب مي دهنــد. ســه ضلــع ایــن پشــته 
عمــودی اســت و فقــط از ضلــع چهــارم آن مي تــوان بــه ســطحه فوقانــی صعــود کــرد. 

1. ستاد واحد طول در یونان باستان و برابر 177 متر و 6 سانتیمتر.



قربانی در آیین زرتشت۹۰

ــد.  ــر آن پشــته مي افزاین ــزم و چــوب ب ــه خــرده هی ــر ســال یکصــد و پنجــاه گردون ه
ــد. ــرو مي رون ــم ف ــته فشــرده مي شــوند و دره ــان پیوس ــاد و طوف ــر ب ــا در اث ــرا اینه زی

در هریــك از قســمت های ســرزمین ســکاها شمشــیری قدیمــی از آهــن بــروی ایــن 
ــی از  ــن شمشــیر مظهــر آرس اســت. هــر ســال قربانی هائ ــد و ای ــرار مي دهن پشــته ها ق
ــه دیگــر  ــر آنچــه کــه ب ــد و عــالوه ب ــن شمشــیر اهــدا مي کنن ــان بای اســب و چهارپای
خدایــان اهــدا مي کننــد هدایائــی از نــوع دیگــر نیــز بــآن تقدیــم می کننــد کــه چنیــن 
ــی  ــی را قربان ــد یک ــا افت ــت آن ه ــده بدس ــه زن ــمنی ک ــر دش ــد نف ــر ص ــت: از ه اس
ــل  ــچ می ــد و هی ــکار نمی برن ــوك ب ــود خ ــای  خ ــز در قربانیه ــا هرگ ــد ... این ه مي کنن

ندارنــد از ایــن حیــوان در ســرزمین خــود بــزرگ کننــد«۱.

قربانی در زمان مادها و هخامنشیان

قربانــی حیوانــی در کتــب تاریخــی از زمــان مادهــا در میــان ایرانیــان دیــده می شــود 
ــی و  ــم قربان ــه در مراس ــت ک ــاگ خواس ــاد از هارپ ــاه م ــتیاگ پادش ــه آس ــرای نمون ب

ــه افتخــار خداونــدان ترتیــب  می دهــد شــرکت کنــد۲. ضیافتــی کــه ب
هرودوت درباره مراسم قربانی پارس ها گوید: 

»رسم آنها چنین است که به مرتفع ترین نقاط کوهستان صعود می کنند و در آنجا 
قربانی هائــی به زوس  خداوندی که نام او را بر کائنــات و افالك اطالق کرده اند 
اهداء می کنند. آن ها برای خورشید و ماه و زمین و آتش و آب و باد نیز هدایائی  
قربانی  می کنند. این ها تنها خدایانی هستند که پارس ها از قدیم برای آنها قربانی  
می کرده اند، ولی بعدهــا قربانی  کردن آفرودیت اورانیا را از آشــوری ها و اعراب 

آموختند. این الهه را آشوری ها میلیتا و اعراب آلیالت  و پارس ها میترا می نامند.

1. همان، ج 4، ص 126-123.
2. همان، ج 1، ص 203.



۹۱ بخش چهارم: قربانی

ــان  ــن خدای ــه ای ــی ب ــداء قربان ــع اه ــا در موق ــه پارس ه ــی ک ــم مذهب ــا مراس و ام
رعایــت می کننــد از ایــن قــرار اســت: پارس هــا در موقــع اهــداء قربانــی نــه قربانــگاه 
بنــا می کننــد و نــه آتــش روشــن می کننــد. انــدودن بــه روغــن مقــدس و نواختــن نــی 
و بســتن نــوار بــه قربانــی و افشــاندن جــو مقــدس نــزد آنهــا مرســوم نیســت. وقتــی یــك 
نفــر از اهــل پــارس بــه یکــی از خدایــان قربانــی اهــداء می کنــد، حیــوان را بــه محلــی 
پــاك هدایــت می کنــد و ســپس تاجــی از گل و بخصــوص گل خرزهــره بــر کاله خود 
قــرار می دهــد و آنــگاه نــام آن خــدا را بــر زبــان جــاری می کنــد. کســی کــه قربانــی 
بــه خداونــد اهــداء می کنــد نمی توانــد فقــط بــرای شــخص خــود دعــای خیــر کنــد و 
بایــد بــرای ســعادت و خوشــبختی پادشــاه و تمــام مــردم پــارس دعا کنــد و خــود او نیز 
در جمــع پارس هــا بحســاب مي آیــد همیــن  کــه قربانــی بــه قطعــات کوچــك تقســیم 
و گوشــت او پختــه شــد بســتری از علــف تــازه و بخصــوص از شــبدر ســبز می ســازد 
ــان کــه  ــس از آن، یکــی از مغ ــرار می دهــد. پ ــات گوشــت را روی آن ق و تمــام قطع
در آنجــا حاضــر اســت ســرود مذهبــی می خوانــد، و قاعــده برآنســت کــه هیــچ قربانــی 
ــانه   ــد افس ــه او می خوان ــرودی ک ــود. س ــداء نمی ش ــان اه ــی از مغ ــور یک ــدون حض ب

نســب خدایــان اســت و بطوریکــه میگوینــد نــوع ســرود مذهبــی آنهــا چنیــن اســت .
بعــد از ترنــم ســرود مذهبــی، آنکــس کــه قربانــی کــرده لحظــه ای صبــر می کنــد و 

ســپس گوشــت ها را بــه خانــه می بــرد و هرطــور مایــل اســت مصــرف می کنــد.
پارس هــا عــادت دارنــد کــه روز تولــد خــود را جشــن بگیرنــد. در آن روز آنهــا حــق 
خــود می داننــد کــه غذائــی مطبوع تــر از غــذای روزهــای دیگــر صــرف کننــد. اعیــان 
و اغنیــا گاو یــا اســب یــا شــتر و یــا خــری می کشــند و آنــرا یك پارچــه در اجاق هائــی 
بــزرگ کبــاب می کننــد. اشــخاص بی چیــز و فقیــر بــه حیوانــات کوچك تــر قناعــت 

ــد«۱. می کنن

1. همان، ج 1، ص 217-215.



قربانی در آیین زرتشت۹۲

ماریا بروسیوس درباره گفته های هرودوت گوید: 
»»تنها بخشــی از اطالعاتی که هرودوت درباره اعمال آیینی پارســیان به ما 
می دهد درســت اســت. مراســم قربانی ای که باالی کوهها انجام می شده 
اســت احتمااًل برای خود کوهها بوده اســت )۱۹۲(. پارسیان عناصر طبیعی 
ماننــد خاک، آب، باد و آتش و خورشــید و ماه را هم پرســتش می کردند. 
این نیز هســت که در دوران هخامنشیان برای خدایان پرستشگاه بنا نمی شد، 
ولی محراب هایی برای گذاشــتن قربانی بر آن یــا برافروختن آتش برای خدا 
بنا می شد ... از متون باروی تخت جمشید نیز معلوم شده است که پارسیان 
برای خدایان جرعه افشانی می کرده اند. همین طور شواهدی از قربانی کردن 
جانوران بوســیله ی روحانیان در دست اســت. ولی به اســتناد شواهد متون 
باروی تخت جمشــید جای تردید اســت که روحانیان پارسی که در مراسم 
قربانی کردن حاضر می شــده اند، منحصرًا مغ ها بوده باشند؛ چون اینان فقط 
آیین های خاصی را به جا می آورده اند، در حالیکه شتین ها روحانیانی بودند که 
مراسم قربانی کردن را برای بسیاری از خدایان از جمله برای اهوره مزدا اجرا 

می کرده اند«۱.
گزنفون نیز همانند هرودوت گوید 

قربانی کردن حیوانات به دست روحانیون انجام می گیرد۲. 
گــزارش اســترابو )متوفــی حــدود ۲۴ میــالدی( دربــاره رســم قربانــی نــزد پارس هــا، 
مادهــا و چنــد قــوم دیگــر چنیــن اســت: ]پارســیان[ »بــر بــاالی کوه هــا نــذر و قربانــی 
ــد  ــرا می نامن ــوس کــه آن را میت ــه هلی ــد. ب ــوس می دانن ــد. آســمان را چــون زئ می کنن
و ســلنا )مــاه( و آفرودیــت )ناهیــد( و آتــش و زمیــن بادهــا و آب احتــرام می گذارنــد. 

1. بروسیوس، ماریا، 1392، شاهنشاهی هخامنشی، ترجمه هایده مشایخ، ص 232-231.
2. گزنفون، 1386، کورش نامه، ترجمه رضا مشایخی ص 243.



۹۳ بخش چهارم: قربانی

صمیمانــه دعــا می کننــد و در محلــی تطهیــر شــده قربانــی می کننــد. حیــوان قربانــی 
ــی را  ــد. مغــی کــه مراســم را انجــام می دهــد گوشــت قربان ــر ســر می گذارن ــاج ب را ت
میــان مــردم تقســیم می کنــد مــردم گوشــت را بــا خــود می برنــد و ســهمی بــرای ایــزد 
بــه جــا نمی گذرانــد. زیــرا بــر ایــن باورنــد کــه ایــزد تنهــا خواهــان روح قربانــی اســت و 
نــه چیــز دیگــر. امــا هســتند مولفینــی کــه می گوینــد اندکــی از گوشــت قربانــی را نیــز 

ــد. ــر آتــش می نهن ب
مخصوصــًا بــرای آتــش و آب قربانــی می کننــد. قربانــی کــه تقدیــم آتــش می شــود 

چــوب خشــکی اســت کــه پیــه آن را کنده انــد و اندکــی پیــه را روی آن می نهنــد....
اگــر بخواهنــد بــرای آب قربانــی کننــد نزدیــک دریاچه  یــا رودخانــه و یا چشــمه ای 
ــد و  ــر می برن ــی را س ــگاه قربان ــد و آن ــر می کنن ــی حف ــک آن گودال ــد و نزدی می رون
ــت را روی  ــات گوش ــپس قطع ــود. س ــوده نش ــون آل ــا خ ــا آب ب ــد ت ــخت مراقب ان س
مــورد و دســته گل گذاشــته و مــغ بــا ترکه هــای باریــک بــر گوشــت زده و دعــا زمزمــه 

می کنــد....
در کاپادوکیــه )فرقــه بزرگــی از مغــان وجــود دارنــد کــه پیریتــی ]=آتش فســروزان[ 
ــوان  ــت( حی ــی برپاس ــزدان پارس ــرای ای ــی ب ــد فراوان ــا معاب ــوند و آنج ــده می ش خوان
ــد«۱. ــی هــالک می کنن ــا چماق ــا شمشــیر نمی کشــند بلکــه او را ب ــردم ب ــذری را م ن

مراســم قربانــی طبــق گــزارش گزنفــون چنیــن اســت »عمــوم پارســیان در طــرف 
راســت و متحدیــن در ســمت چــپ قــرار داشــتند. در دو طــرف راه بــه فواصــل معیــن 
ــکوت  ــاگاه در س ــد. ن ــه بودن ــرار گرفت ــی ق ــف طوالن ــك ص ــی در ی ــای جنگ ارابه ه
ــا  ــزرگ و بســیار زیب ــاز شــد. و چهــار گاو ب ــزرگ قصــر ب ــد و عمیقــی درهــای ب ممت
کــه بایســتی در معبــد قربانــی شــوند بیــرون آمدنــد. دنبــال حیوانــات موبــدان کــه بایــد 
آنهــا را قربانــی کننــد خــارج شــدند- در پــارس رســم اســت کــه قربانــی باید به دســت 

1. استرابو،1382، جغرافیای استرابو، ترجمه همایون صنعتی زاده، ص 324-323.



قربانی در آیین زرتشت۹۴

موبــدان انجــام گیــرد- متعاقــب موبــدان اســبانی کــه بایــد بــه افتخــار آفتــاب قربانــی 
شــوند و ســپس ارابــه ســفیدرنگ پــر از گل و ریاحیــن بــه قصــد معبــد، و پشــت ســر 
ــه افتخــار خورشــید جهان تــاب، و باالخــره ارابــه  آن ارابــه ســفید دیگــری پــر از گل ب
ــب آن  ــود، و متعاق ــده ب ــیده ش ــی پوش ــای ارغوان ــا پارچه ه ــبان آن ب ــه اس ــومی ک س

موبــدان کــه هریــك مجمــر آتــش مصــری بــه دســت داشــتند خــارج شــدند«۱.
گزنفــون در مــوارد زیــادی به تقدیــم قربانی از ســوی کــورش و همراهان وی اشــاره 
می کنــد بــرای نمونــه گویــد: کــورش هنــگام ســاخت بــارو در ســرحدات ارمنســتان و 

کلدانیــان »بــه قربانــی و نیاز مشــغول شــد«۲.
ــه درگاه  ــان داد ب ــرزوس »فرم ــوریان و ک ــپاه آش ــه س ــه ب ــگام حمل ــورش در هن ک

ــود«۳. ــاری نم ــب ی ــان طل ــد و از آن ــی نماین ــر قربان ــان دیگ ــزرگ و خدای ــدای ب خ
ــدار  ــورش »مق ــن ورود ک ــه یم ــود ب ــلطه خ ــت س ــرزمینهای تح ــاس در س گادات

ــرد«۴. ــم ک ــی تقدی ــح و قربان ــرای ذب ــوان ب ــوراك و حی ــادی خ زی
کــورش پس از مــرگ آبراداتــس در هنگام تشــییع جنــازه وی »فرمان داد گلــه داران 

گاو و گوســفند فــراوان بــه آن محــل منتقــل نماینــد تا بر ســر مــزارش قربانــی کنند«5.
کــورش »بــرای تعلیــم مقــررات پرســتش، موبــدان را مأمــور ســاخت و خــود هرروز 
قبــل از طلیعــه آفتــاب اول کســی بــود کــه صمیمانــه و خالصانــه رو بــه درگاه خدایــان 
ــرد و  ــی می ک ــرروز قربان ــد، ه ــادرت می ورزی ــتش مب ــادت و پرس ــه عب ــی آورد و ب م
ســتایش امشاســپندی را کــه موبــد معیــن نمــوده بــود به جــا مــی آورد. ایــن رســوم هنــوز 
در دربــار شاهنشــاهان ایــران معمــول و متــداول اســت. ایرانیــان نیــز همــه بــه تبعیــت از 

1. گزنفون، 1386، کوروش نامه، ترجمه رضا مشایخی، ص 243.
2. همان، ص 80.
3. همان، ص 88.

4. همان، ص 149.

5. همان، ص 206.



۹5 بخش چهارم: قربانی

پادشــاه خــود هــرروز بــه عبــادت می پرداختنــد و مســئلت می کردنــد کــه آنــان نیــز در 
زندگانــی خــود بــه ماننــد پادشــاه مؤیــد باشــند«۱.

بنــا بــه گفتــه آریــان پــس از مــرگ کــورش و دفــن پیکــر او مغــان بــه نگهبانــی از 
مقبــره او پرداختنــد و »از شــاه روزانــه یــک گوســفند و جیــره آرد و شــراب دریافــت 
ــان داده  ــه آن ــرای کــورش ب ــی کــردن ب ــه منظــور قربان ــاه اســبی ب ــد و هــر م می کردن

ــد ۷(«۲. ــل ۲۹، بن ــاب ۶، فص ــد )کت می ش
نوشــته آریــان را الــواح تخــت جمشــید تأییــد می کنــد. در ایــن الــواح بــه پرداخــت 
ــد  ــه های ــه گفت ــه اســت۳. ب ــون ســخن رفت ــه روحانی ــی ب ــرای مراســم قربان گوســفند ب
ــرای  ــوران الزم ب ــدارک جان ــوده اســت. »ت ــور ب ــن ام ــاری کــخ، َفرنکــه مســئول ای م
ــا کارگــران  ــود و در جشــن های مذهبــی، ترتیبــی مــی داد ت ــا وی ب آیین هــای قربانــی ب

ــی دریافــت کننــد«۴. ــژه ای از گوشــت قربان شــرکت کننــده در مراســم ســهم وی
ــته  ــرده نوش ــد ک ــم آن را قی ــکات مه ــه و ن ــاس را خالص ــر کتی ــه اث ــوس ک »فوتی
اســت کــه »داریــوش، هنگامــی کــه بــه تخــت جمشــید )eis persas( بازمی گــردد، 

قربانی هایــی تقدیــم می کنــد«5.
ــید  ــکامندر رس ــار رود اس ــه کن ــا ب ــش خشایارش ــی ارت ــد هنگام ــرودوت گوی ه
خشایارشــا از تپــه پرگامــون باالرفــت و پــس از تماشــای مناظر »دســتور داد بــرای آتنای 

ایلیــون هــزار گاو قربانــی کننــد«۶.

1. همان، ص 231.
2. بریان، پی یر، 1392، امپراتوری هخامنشی، ترجمه ناهید فروغان، ج 1، ص 146.

3. همان، ج 1، ص 146.
4. کخ، هاید ماری، 1376، از زبان داریوش، ترجمه پرویز رجبی، ص 46.

5. بریان، پی یر، 1392، امپراتوری هخامنشی، ترجمه ناهید فروغان، ج 1، ص 281.
6. هــرودوت، 1389، تاریــخ هــرودوت، ترجمــه مرتضــی ثاقــب فــر، ج 2، ص 777، کتــاب هفتــم، بنــد 
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قربانی در آیین زرتشت۹۶

 همچنیــن هنــگام عبــور لشــکر از رودخانــه اســتروما »مغــان در آن جا اســبان ســپید 
را بــه عنــوان قربانــی بــرای جلــب مســاعدت رود ســر بریدند«۱.

قربانــی حیوانــی در نوشــته های مورخیــن یونانــی را کتیبــه ی حــران تأییــد می کنــد 
در ایــن کتیبــه چنیــن آمــده اســت: 

»کوروش برای ســاکنان بابل وضعیت صلح برقرار کرد. او ســربازانش را از 
ِاکور دور نگه داشت. او گله ی بزرگی را با تبر ذبح کرد و گوسفندان آسلوی 

زیادی را سر برید۲«. 
ــی  ــان بابل ــه خدای ــی ب ــه پیشــکش نمــودن قربان ــز اشــاره ای ب ــه کــورش نی در کتیب

ــود دارد.  وج
کورش در بند ۳۷ کتیبه گوید:

 »]...... )به پیشــکش های پیشین(.... غا[ ز، دو اردک و ده کبوتر وحشی 
)فربه( بیــش از )آنچه پیشــتر داده می شــد از( غازها، اردک هــا و کبوتران 
وحشــی افزودم«۳. همچنین درباره کمبوجیه که در معبد نبود حاضر شــده 
بود در ســالنامه نبونید چنین آمده است: »گوسپند قربانی در برابر )خدا( ِبل 

.۴»)Marbiti( ما ]ر[ بیتی )سرور =]خدا[ مردوک( و )خدا=Bel(
ــر  ــی ب ــزرگ، گواه ــوش ب ــاهی داری ــده از دوران پادش ــته های بازمان ــا گل نبش و ام
قربانــی ده هــا و صدهــا گاو و گوســفند و پرنــده بــرای ایــزدان مختلــف اســت. یکی از 
از معروفتریــن ایــن الــواح بــا شــماره NN۲۲5۹ شــماره گــذاری شــده اســت کــه آقــای 

1. همان، ص 802، کتاب هفتم، بند 113.
2. وکیلــی، شــروین، 1392، کــوروش رهایــی بخــش، ص 682- 683 و نیــز نــک: ارفعــی، عبدالمجید، 

1389، فرمــان کورش بــزرگ، ص 24.
3. ارفعی، عبدالمجید، 1389، فرمان کورش بزرگ، ص 50، بند 37.

4. همان، ص 16.



۹۷ بخش چهارم: قربانی

هنکلمــن پژوهــش مفصلــی بــر روی آن انجــام داده اســت. در یکــی از بندهــا چنیــن 
آمــده اســت:

ــذر  ــوان( ن ــه عن ــینکا، )ب ــاکا، اوکش ــده از پارن ــر ش ــند مه ــق( س »۱۱۸ )رأس(، )طب
بــرای )مراســم( قربانــی دریافــت کــرد. ۶ )مراســم( قربانــی در در َانَدَبــش )طــی( ]...[ 

مــاه انجــام شــدند«۱.
ــواح را گــردآورده اســت کــه  ــن ال ــاب خــود فهرســتی از ای ــان کت هنکلمــن در پای

ــزدان اســت۲. ــه درگاه ای ــی گاو و گوســفند ب ــاره قربان ــن درب ــش از ده مت بی
ــد اســت، یکــی اینکــه »تشــکیالت اداری ســلطنتی  ــز مفی ــه نی ــه دو نکت توجــه ب
ــن  ــن گاه ای ــه کاه ــی داد. البت ــردن م ــی ک ــرای قربان ــراب ب ــو و ش ــه، آبج ــًا غل اساس
محصــوالت را بــا گوســفند مبادلــه می کــرد. ولــی بــه نظــر می رســد کــه ایــن کار بــه 
نــوع خاصــی از قربانــی اختصــاص داشــت کــه کوشــکوم نامیــده می شــده و بــه ویــژه 
ــی کــردن  ــان عیالمــی صــورت می گرفــت«۳ و دیگــر اینکــه »قربان ــه افتخــار خدای ب
ــش  ــتوانه ای نق ــای اس ــماری از مهره ــه در ش ــیان، چنان ک ــوران در دوره هخامنش جان
ــری  ــای تصوی ــر بازنمایی ه ــان: »ب ــه پی یربری ــه گفت ــا ب ــت«۴ ام ــوده اس ــج ب ــده رای ش

ــت«5. ــادر اس ــبتًا ن ــوری نس ــای جان ــا، قربانی ه روی مهره

ــان دیگــری کــه هســتند(، ج 14، ترجمــه  ــخ هخامنشــی )خدای ــر. ف. م، 1392، تاری 1. هنکلمــن، ووت
ــد 6-5. ــر، ص 505، بن ــی ثاقب ف مرتض

2. همــان، ص 660، متــن PF 0587، ص 664 متــن PF 0352 و PFa 03، ص 665 متــن PFa 02، ص 
688 متــن NN 0927 و PF 0276، ص 695 متــن NN 1701 و NN 1731، ص 708 متــن PF 02030 و 

.NN1077 و PF 376 367 و PF 0362 و PF
3. بریان، پی یر، 1392، امپراتوری هخامنشی، ترجمه ناهید فروغان، ج 1، ص 378.

4. یامااوچی، ادوین ام، 1390، ایران و ادیان باستانی، ترجمه منوچهر پزشک، ص 505.
5. بریــان، پی یــر، 1392، امپراتــوری هخامنشــی، ترجمــه ناهیــد فروغــان، ج 1، ص 379. بــرای 
توســط  شــده  تفســیر  و  شــده  گــرآوری  اســناد  ن.ک.  مهرهــا،  بــر  دادن  قربانــی  صحنه هــای 

.)1470 ص   ،2 ج  Moorey,1979)همــان، 



قربانی در آیین زرتشت۹۸

 پیشکشی  حیوانی بر دیواره  ی تخت جمشید
پی یــر  گفتــه  بــه  بنــا 
ــن  ــر ای ــز ب ــی نی ــان برخ بری
ــه  ــی ک ــه حیوانات ــد ک باورن
بــه  جمشــید  تخــت  در 
عنــوان هدیــه بــه تصویــر 
اســت  شــده  کشــیده 
ــوده  ــی ب ــرای مراســم قربان ب
اســتاد  چنانچــه  اســت۱. 
شــاپور شــهبازی در توضیح 
نوشــته  چنیــن  تصاویــر 

اســت: 
با  »مســتخدمان 
فدیه شان از پلکان 

باال می روند«۲.
نــگاره ی  ســنگ 

دیگــری کــه هــم اکنــون در مــوزه تخــت جمشــید نگهــداری می شــود خدمتــکاری 
مــادی را نشــان می دهــد کــه چهــار بــره یــا بزغالــه را بــر روی زنبــه ای نهــاده کــه »بــه 
بــاال حمــل می شــوند تــا در کاخ سرشــان بریــده شــود و بــه ســیخ کشــیده شــوند«۳.

آقــای علــی اصغــر مصطفــوی بــا اســتناد بــه ایــن گفتــه از ســیاحت نامــه مجعــول 

1. همان، ج 2، ص 1468.
2. شاپور شهبازی، علیرضا، 1389، راهنمای مستند تخت جمشید، ص 154.

3. هینتس، والتر، 1385، یافته هایی تازه از ایران باستان، ترجمه پرویز رجبی، ص 157.



۹۹ بخش چهارم: قربانی

ــه  ــد و ب ــول نمی دارن ــی معم ــود، قربان ــن های خ ــان در جش ــه: »ایرانی ــورس۱ ک فیثاغ
ــه »در روزگار  ــت ک ــی اس ــازند«۲ مدع ــن می س ــن انگبی ــون ریخت ــی و خ ــای قربان ج
شــهریاران مقتــدر هخامنشــی نشــانی از رســوم قربانــی در آن امپراتــوری بــزرگ دیــده 
نمی شــود«۳. ایشــان ایــن مطلــب را از صفحــه ۷5 ســیاحتنامه فیثاغــورس نقــل کــرده 
اســت در حالیکــه در ایــن صفحــه چنیــن ســخنی وجــود نــدارد. در ایــن صفحــه بــه 

نقــل از فیثاغــورس آمــده اســت کــه: 
»پیش بینی من است که مشــارکت درباریان در این اسرار و حضور آنان در 
اعیاد میترا بجای انگبینی که امروز عرضه می شــود خون آدمی را جانشــین 

خواهد کرد«۴.
 و چنانچــه دیــده می شــود هیــچ ربطــی میــان ایــن گفتــه و نبــود قربانــی حیوانــی 

وجــود نــدارد.
ــه  هــر چنــد فیثاغــورس در جــای دیگــری از همیــن کتــاب از قربانــی حیوانــات ب
دســتور داریــوش ســخن می گویــد. داریــوش پــس از دفــن کــوروش دســتور داد »هــر 
مــاه بایســتی اســبی ســپید نــزد مغــان آورنــد تــا بــرای روح کــوروش قربانــی کننــد ... 
ــان داده  ــوراک مغ ــرای خ ــراب ب ــداری آرد و ش ــفندی و مق ــر روز گوس ــن ه ــز ای ج
ــیند  ــوان نش ــر خ ــوش ب ــه داری ــش از آنک ــه پی ــت ک ــده اس ــن آم ــود«5. همچنی می ش

ــت  ــی اس ــتانی خیال ــاب داس ــت. کت ــرده اس ــه ک ــی ترجم ــان فارس ــه زب ــی آن را ب ــف اعتصام 1. یوس
ــه  ــی زاده، ج 3، ص 462( ک ــون صنعت ــه همای ــت، ترجم ــش زرتش ــخ کی ــری، 1393، تاری ــس، م )بوی

ــان، ص 15-14(. ــن مغ ــم، 1390، آیی ــی، هاش ــت. )رض ــکار اس ــیانه آن آش ــودن ناش ــی ب جعل
2. مصطفوی، علی اصغر، 1369، اسطوره قربانی، ص 78.

3. همان، ص 78-77.
4. سیاحتنامه فیثاغورث در ایران، 1314، ترجمه یوسف اعتصامی، ص 75.

5. همان، ص 124.



قربانی در آیین زرتشت۱۰۰

انجام سه کار مقّرر بود: تقدیم قربانی سپاسگزاری بخدایان«۱.
البته این جدای از گزارشی است که می گوید:

 روزانه چهارصد گوسفند، صد گاو، سی بزغاله، چهارصد قاز فربه، سیصد 
قمری و ششصد دانه پرنده مختلف برای آشپزخانه شاهی ذبح می شد۲.

 وی در جای دیگری گوید: 
»برای سفره شاهی روزانه هزار حیوان می کشتند«۳. 

ــز آن را تأییــد می کنــد. ســفره ی  آمــاری کــه مجموعــه »حیله هــای پولیانــوس« نی
شــاهی مرکــب بــود از گوشــت دهــا و صدهــا حیــوان و قوانیــن دیگــری کــه منســوب 

بــه کــوروش بــود۴.

قربانی در زمان اشکانیان

ــه  ــد. از آن جمل ــاد کرده ان ــم از قربانــی اســب توســط اشــکانیان ی نویســندگان قدی
ــد:  ــالدی( می نویس ــالهای ۱۴۳ و ۱۷۶ می ــان س ــاب Perigesis )در می ــف کت مؤل

 :Taygetos( در باالی کوه مقدس تایژتوس )Lakonika( مردمان الکونیکا«
در شــبه جزیره پلوپونز( از برای خورشــید اســب قربانی می کنند. چنانچه 

می دانیم این رسم از عادت ایرانیان است.«
فیلوســتراتوس در ســده ی ســوم میــالدی از فیلســوفی دیگــر بــه نــام آپولونیــوس یــاد 

می کنــد و می نویســد: 
»آپولونیوس نزد فرهاد اشــکانی رفته از او خواست که در به جا آوردن مراسم 

1. همان، ص 39.
2. همان، ص 107.
3. همان، ص 111.

4. بریان، پی یر، 1392، امپراتوری هخامنشی، ترجمه ناهید فروغان، ج 1، ص 445-444.



۱۰۱ بخش چهارم: قربانی

قربانی وی را همراهی کند. یکی از بهترین اســبهای نســایی را به ویژه برای 
قربانی خورشید پرورش داده بودند و با پوشــش و زینت های گرانبها آراسته 

بودند«۱.

قربانی در زمان ساسانیان

ایــن رســم کــه از زمــان مادهــا و مطمئنًا پیــش از آن وجــود داشــته در دوره ساســانی 
ــه  ــت ک ــده اس ــن آم ــت چنی ــه زرتش ــم در کعب ــاپور یک ــه ش ــید. در کتیب ــه اوج رس ب
ــک  ــفنِد ی ــزار گوس ــرد و ه ــداث ک ــکده هایی را اح ــش آتش ــن پیروزی های ــه یم وی ب
ســاله از محــل اضافــه درآمــد بــه ایــن آتشــکده ها اختصــاص داد و مقــرر کــرد روزانــه 
گوســفندی را بــرای روان هــر یــک از پادشــاهان گذشــته و پادشــاه حاضــر و خانــواده 

او و دیگــر ســران حکومتــی قربانــی شــود۲.
به گفته دوشن گیمن:

 »الیزه Elise تاریخدان می نویســد، که یزدگــرد دوم پیروزی خود را بر اقوام 
مجاور با قربانی کردن چندین گاو و بز پر مو بر مجمر آتش جشــن گرفت. 

موارد مشابهی در تکه های Acta Sanctorum یافت می شود«۳.
پروکوپیوس نیز گوید :

»پس از آن خســرو به »سلوکیه« که شهری است در کنار دریا و صد و سی 
»استاد« تا انطاکیه فاصله دارد رفت و در آنجا بی آنکه آسیبی به رومیان وارد 
آورد، خود به تنهائــی در آب دریا آب تنی کرد و پــس از تقدیم قربانی های 

1. قلی زاده، خسرو، 1392، دانشنامه اساطیری جانوران و اصطالحات وابسته، ص 351.
2. عریان، سعید، 1392، رهنمای کتیبه های ایرانی میانه پهلوی-پارتی، ص 72-73، بند 29-17.

3. دوشن گیمن، ژاک، 1385، دین ایران باستان، ترجمه رؤیا منجم، ص 146.
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متعدد به پیشگاه آفتاب و خدایان دیگر مراجعت کرد«۱.
همچنین گوید: 

»خسرو نخست به »دافن« که یکی از روستاهای نزدیك انطاکیه است رفت 
و چشمه های آب و بیشه های مصفا و خرم آنجا را که واقعًا دیدنی است تماشا 

کرد و پس از گذراندن قربانی به افتخار خدایان از آنجا برگشت «۲.

قربانی انسانی

هــرودوت دربــاره تقدیــم قربانــی انســانی بــه پیشــگاه خدایــان گویــد کــه ســکاها 
ــده بدســت آن هــا افتــد یکــی را قربانــی مي کننــد  »از هــر صــد نفــر دشــمنی کــه زن
ولــی نــه بترتیبــی کــه چهارپایــان را قربانــی مي کننــد، بلکــه بترتیبــی دیگــر کــه شــرح 
مي دهــم: ابتــدا ســر قربانــی را بــا مقــداری شــراب غســل مي دهنــد و ســپس گلــوی او 
را بــر روی ظرفــی مي برنــد و ســپس ایــن ظــرف را ببــاالی پشــته هیــزم مي برنــد و خــون 
را بــروی خنجــر مي ریزنــد. و در همــان موقــع کــه خــون را بــه بــاالی پشــته مي برنــد، 
در پائیــن و در نزدیکــی پشــته ایــن تشــریفات را انجــام مي دهنــد: بــازو و کتف راســت 
قربانی هــا را مي برنــد و بــه هــوا پرتــاب مي کننــد و پــس از اینکــه ایــن عمــل را نســبت 
ــاده و جســد در  ــازو در همانجــا کــه افت ــد و ب ــد مي رون ــا انجــام دادن بدیگــر قربانی ه

همــان محــل کــه قــرار گرفتــه باقــی مي مانــد«۳.
هرودوت درباره رسم قربانی انسانی در میان ایرانیان چنین گوید :

خشایارشا وقتی به »ُنه راه« در سرزمین ادونی ها رسید: »وقتی شنیدند آن جا 
»نه راه« نام دارد، نه دختر و پسر محلی را گرفتند و همانجا زنده دفن کردند. 

1. پروکوپیوس، 1365، جنگ های ایران و روم، ترجمه محمد سعیدی، ص 152.
2. همان.

3. هرودوت، 1382، تاریخ هرودوت، ترجمه هادی هدایتی، ج 4، ص 125.



۱۰۳ بخش چهارم: قربانی

زنده به گور کردن انســانها از رســوم ایرانیان است و به من گفتند آمستریس 
وقتی پیر شــد برای جلب عنایت خدای زیر زمین دو هفت پســر پارسی از 

خاندان های بزرگ را به همین گونه زنده به گور کرد«۱.
مرحوم ثاقب فر در حاشیه این مطلب گوید: 

نخست مسلم شده است هخامنشیان زرتشتی بوده اند و در این مذهب نه تنها 
قربانی کردن انسان مطلقًا وجود ندارد، بلکه حتی قربانی کردن حیوانات نیز 
منع شده و فقط در اوســتای نو )=یشت ها( که بعدها رسوم پیش از زرتشت 

زنده شدند از قربانی کردن حیوانات یاد می شود«.
نگارنده گوید :

هر چند گفته هرودوت مشــکوک است چرا که این رســم را به همه ایرانیان 
نسبت می دهد 

درحالیکه در جای دیگری گوید: 
»مغــان ... انــواع موجودات را باســتثنای ســگ و انســان با دســت خود 

مي کشند«۲. 
بــا ایــن حــال زرتشــتی بــودن هخامنشــیان مســلم نیســت و همچنیــن در گاتاهــا نیــز 

قربانــی حیوانــی بالــکل منــع نشــده اســت.

آدم خواری و مرده خواری

ــخ  ــی در تاری ــدو ایران ــف هن ــواری طوای ــرده خ ــاره م ــی درب ــرودوت گزارش های ه

1. هــرودوت، 1389، تاریــخ هــرودوت، ترجمــه مرتضــی ثاقــب فــر، ج 2، ص 802-803، کتــاب هفتــم 
بنــد 114.

2. هرودوت، 1382، تاریخ هرودوت، ترجمه هادی هدایتی، ج 1، ص 222-221.
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ــد:  ــاره ماســاژت ها گوی ــه درب ــرای نمون ــت کــرده اســت. ب خــود ثب
»وقتی یکی از آنها خیلی پیر مي شود، خویشان او همه گرد هم جمع مي شوند 
و ســر او را از تن جدا مي کنند و با او چند حیــوان دیگر نیز ذبح مي کنند و 

سپس گوشت  آنها را می پزند و با آن ضیافتی ترتیب مي دهند«۱. 
ایسدونها نیز چنین مراسمی درباره پدران درگذشته خود به جا می آوردند۲.

یا درباره قومی از هندیها که پادئی ها نام دارند گوید: 
»اگــر یکی از همشــهری های آن هــا چه زن و چــه مرد مریض شــود او را 
مي کشــند. اگر مرد باشــد مردها بخصوص دوســتان نزدیــك او این کار را 
مي کنند. آن ها مي گویند که ناخوشی چربی بیمار را آب مي کند و از لذت 
و گوارائی گوشت او مي کاهد. بیمار از کشته شدن خود مانع مي شود، ولی 
بخواهش او گوش نمي کنند؛ او را مي کشــند و از گوشت او ضیافتی ترتیب 
مي دهند. وقتی مریض زن باشــد همه چیز مانند مورد قبل اســت ولی فقط 
کشــتن او بعهده زنان و به بهترین دوســتان زن او محول مي شود. هرکس به 
کهولت برسد قربانی مي شود و گوشت  او را در ضیافت مي خورند ولی خیلی 
کم اشخاص هستند که به این افتخار نائل شــوند زیرا قبل از آن هرکس که 

بیمار شود کشته مي شود«۳.
امــا وی دربــاره ایرانیــان گویــد کــه ســگ و انســان را قربانــی نمی کننــد۴. البته وی 

یــک نمونــه آدم خــواری در تاریخ مــاد را گــزارش داده اســت.
 هردودت گوید:

1. همان، ج 1، ص 288.
2. همان، ج 4، ص 94.

3. همان، ج 3، ص 199.
4. همان، ج 1، ص:221- 222.
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 آســتیاگ پادشــاه ماد به خاطر خوابهایی که دیده بود کورش را که نوزادی 
بود به هارپاگ ســپرد تا او را بکشد اما او از این کار سرباز زد و کودک را به 
خانواده چوپانی سپرد تا آنها او را بکشند. اما آنها نیز کودک را به جای فرزند 
تازه درگذشــته خود پذیرفتند و بدین گونه وی از مرگ رهایی یافت. پس از 
سالها آســتیاگ کورش را می بیند و حقیقت بر او روشن می شود و با وجود 
اینکه از سالمتی کورش خوشحال می شود اما کینه هارپاک را به دل می گیرد 
و بدین خاطــر او را به میهمانی دعوت می کنــد و از او می خواهد که فرزند 
نوجوان خــود را پیش از خود به میهمانی بفرســتد »همینکه فرزند هارپاگ 
بنزد او ]آستیاگ[ رســید امر کرد او را کشتند و بدنش را قطعه قطعه کردند؛ 
قسمتی از گوشــت او را کباب کردند و با قســمت دیگر آن آبگوشتی مهیا 
کردند و مجموع این طعام را با دقتی خاص آماده پذیرائی کردند. در ساعت 
موعود، وقتی هارپاگ و دیگر مهمانان حاضر شدند، در برابر آستیاژ و دیگران 
میزهائی مملو از گوشت گوسفند نهادند، ولی در برابر هارپاگ تمام گوشت 
بدن فرزندش باستثنای دست و پا و سر مقتول را قرار دادند. دست و پا و سر 
او را در سبدی در کناری نهادند و سرپوشی بر آن قرار دادند. وقتی هارپاگ 
از غذا سیر شد آستیاژ از او پرسید که آیا از طعام راضی است. هارپاگ پاسخ 

داد که بسیار راضی است.
در ایــن موقــع کســانی کــه از قبــل مأمــور ایــن کار شــده بودنــد دســت و پــا و ســر 
ــر  ــرا در براب ــد و آن ــر کردن ــود حاض ــیده ب ــه روی آن پوش ــول را همچنان ک ــل مقت طف
هارپــاگ قــرار دادنــد و بــه او اشــاره کردنــد کــه ســرپوش آنــرا کنــار زنــد و هرآنچــه 
ــاری زد و  ــه کن ــرپوش را ب ــرد، س ــت ک ــاگ اطاع ــرد. هارپ ــت از آن برگی ــل اس مای

ــاد«۱. ــدش افت ــدام فرزن ــای ان ــه بقای چشــمش ب

1. همان، ج 1، ص 204.
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ــی و  ــدان مش ــت از فرزن ــتین جف ــه نخس ــس از آنک ــش پ ــات بنده ــا برمندرج بن
ــه  ــدر«۱ ب ــد و یکــی را پ ــادر جوی ــد، یکــی را م مشــیانه زاده شــدند »از شــیرینِی فرزن
همیــن خاطــر اهــورا مــزدا شــیرینِی پــرورِش فرزنــد را بــه جــای شــیرینِی فرزند بدیشــان 
ــوم  ــه معل ــت ک ــده اس ــتان آم ــن داس ــل همی ــس از نق ــوی پ ــت پهل ــید. در روای بخش

نیســت کــه آن دو گناهــکار هســتند یــا نــه۲.
ــیار  ــت بس ــتوجب عقوب ــرام و مس ــتی ح ــن زرتش ــی در آیی ــت آدم ــوردن گوش خ
ــه چنیــن فــردی  ــود. خان ــر از آن خــوردن گوشــت مــردار ب ــود. و شــاید بدت ســختی ب

ــود۳. ــرون آورده ش ــینه بی ــش را از س ــه و دل ــمانش از کاس ــران و چش ــد وی بای
در صدر در نثر چنین آمده است: 

»در زند جد دیو داد می فرماید که اگر کســی نسا خورده باشد خان و مانش 
بباید کندن دلش از تن بیرون آوردن و چشمانش بباید کندن و تا این عذابها با 

وی نکنند تا رستخیز روانش در دوزخ باشد«۴.
ــه  ــی ک ــد کس ــت گوی ــه زرتش ــزدا ب ــورا م ــه اه ــت ک ــده اس ــز آم ــداد نی در وندی
مــردار ســگ یــا آدمــی را خــورده باشــد هرگــز پــاک نشــود. و شــاید ایــن بنــِد »النــه 
او آلونکــی می شــود. زندگــی او از هــم دریــده می شــود. چشــمان روشــن او از 

ــد. ــابق باش ــازات س ــان مج ــه هم ــاره ب ــد«5 اش ــرون می آی ــمخانه بی چش
اما چرا خوردن مردار چنین مجازاتی سختی را در پی داشت؟
در متن پهلوی »اندرز دستوران به بهدینان« چنین آمده است:

1. بهار، مهرداد، 1395، بندهش، ص 82.
2. میرفخرایی، مهشید، 1390، روایت پهلوی، ص 239، فصل پنجاه و یکم.

3. اون واال، مانکجی، 1922، روایات داراب هرمزدیار، ج 1 ص 277-278، از روایت کامه بهره.
4. دابار، 1909، صدر در نثر، ص 51، در هفتاد و یکم.

5. دوستخواه، جلیل، 1391، اوستا، ج 2، ص 732، وندیداد، فرگردهفتم، بند 24.
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»)اگر( پرسیده )شود( که چرا گوشت مردار نخورند.
ــان  ــه زی ــد )و آن( ب ــی می کنن ــوان در آن تباه ــه دی ــبب ک ــن س ــود بدی ــه ش گفت

مردمــان می توانــد باشــد.
ــه تــن مردمــان برســد )آنــگاه مردمــان(  ــرا( بخورنــد، تباهــی ب هــر گاه مردمــان )آن
نســبت بــه تــن و روان )و نیــز بــه( امشاســپندان، ناســپاس و پیمــان شــکن و گناهــکار 

ــوند«۱. ش
قربانی و گوشتخواری در ادیان ایرانی

قربانی در آیین مهر

ــن  ــت همــان آیی ــر کــه در غــرب گســترش یاف ــن مه ــاره اینکــه آیی ــد درب هــر چن
مهــری ایــران باشــد اختالفاتــی نیــز وجــود دارد امــا بنابــر قرائــت مشــهور مهرپرســتی 
ریشــه در ایــران باســتان دارد. امــا آنچــه اکنــون بــرای مــا مهــم اســت، نمــاد گاو کشــی 

در آییــن میتراســت.
ــه برخــی  ــی کشــتن گاو، ک ــالتش یعن ــن رس ــه مهمتری ــن ب ــرای پرداخت ــراس ب میت
ــه  ــن گاو آن را ب ــس از گرفت ــی رود. او پ ــگ او م ــه جن ــت، ب ــی اس ــد گاو ازل معتقدن
ــه  ــتها ب ــزد و در دش ــا گاو می گری ــد. ام ــی می کن ــع او را زندان ــرد. و در واق ــار می ب غ
دوندگــی و چــرا می پــردازد. خورشــید بــه میتــراس فرمــان می دهــد کــه آن را بیابــد و 
بکشــد. میتــراس بــه یــاری ســگ وفــادارش موفــق می شــود و گاو را قربانــی می کنــد.

عمــل قربانــی معمــواًل در غارهــا صــورت می گیــرد. مهــر پرســتان صحنــه قربانــی 
گاو را مقابــل در ورودی غــار حــک می کردنــد و ایــن نقــش بایــد تمثــال آییــن اصلــی 
ــای خــود می گیــرد و  ــان دو پ ــه گاو کشــی، میتــراس گاو را می ــوده باشــد. در صحن ب

1. عریان، سعید، 1391، متن های پهلوی، ص 133، اندرز دستوران به بهدینان، بند 33-31.
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ــد۱. ــرو می کن ــب او ف ــری را در قل خنج
برخــی دربــاره اینکــه ایــن نمــاد برگرفتــه از آییــن مهــر ایرانــی باشــد ایراداتــی قابــل 
تأمــل دارنــد۲ امــا ایــن را هــم نمی تــوان نادیــده گرفــت کــه برخــی از آثــار باقــی مانــده 

بــه روشــنی همــان گاو را بــه تصویــر کشــیده اســت۳.

قربانی در آیین زروانی

زنر درباره قربانی نخستین در آیین زروانی گوید: 
»خدای بزرگ زروان، برای هزار سال قربانی می کند تا مگر صاحب فرزندی 
شود، فرزندی که باید نامش اهرمزد باشد، کسی که آسمان و زمین را بیافریند: 
بعد از هزار سال که قربانی می کند، به فکر فرو می رود و این طور می گوید: 
»آیا این قربانی ها که تقدیم می کنم فایده ای داشــته؛ آیا صاحب فرزندی به 
نام اهرمزد خواهم شــد، یا اینکه بیهوده می کوشم؟« در حالی که وی چنین 

می اندیشید، اهرمزد و اهریمن در بطن )=رحم( مادرشان پدید می آیند«۴.
اهریمــن زودتــر از اهرمــزد بــه دنیــا می آیــد و بــه زوران گویــد کــه مــن فرزنــد تــو 
ــود  ــد او را از خ ــاهده  می کن ــی او را مش ــی و گندناک ــه تاریک ــا زوران ک ــتم. ام هس
ــر زروان می ایســتد. زروان  ــده می شــود و در براب ــزد زایی ــان اهرم ــن زم ــد و در ای می ران

دســته های َبرســم را بــه او می دهــد و می گویــد: 

1. سلیمی مینا، 1395، مهر پرستی، در ادیان و مذاهب در ایران باستان، ص 365.
ــرا پرســتی،  ــو در میت ــد، 1396، پژوهشــی ن ــک: اوالنســی، دیوی ــی ن ــاره تفســیر دیگــری از قربان 2. درب

ــه بعــد. ــی، ص 45 ب ــم امین ــق مری ترجمــه و تحقی
3. بــرای اطــالع بیشــتر نــک: قلــی زاده، خســرو، 1392، دانشــنامه اســاطیری جانــوران و اصطالحــات 

ــته، ص 360-355. وابس
4. زنر، آر.سی، 1392، زروان یا معمای زرتشتی گری، ترجمه تیمور قادری، ص 104.
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»تاکنون من برای تو قربانی کرده ام، اکنون تو برای من قربانی خواهی کرد«۱.
گرچــه زروان خــود وجــود مطلــق اســت و کــس دیگــری وجــود نــدارد کــه نثارهــا 
تقدیــم او کنــد امــا نفــس عمــل قربانــِی درســت دارای ویژگــی جادویی خاصی اســت 

کــه حاجــات را بــرآورده می ســازد۲.

قربانی حیوانی در آیین مانی

در آییــن مانــی بنــا بــر اصــل »فرمــان گوشــت نخوریــم«۳ خــوردن گوشــت جایــز 
نبــود و طبقــه ی گزیــدگان بایــد از آن پرهیــز می کردنــد. در متنــی مانــوی چنیــن آمــده 

اســت کــه از وی پرســیدند کــه آمــوزه دیــن چیســت و در پاســخ گفــت: 
»گوشت و می نخورم و ...«۴. 

امــا گوشــتخواری بــرای طبقــه نیوشــاگان جایــز بــود بــه شــرطی کــه به دســت خود 
آن را قربانــی نکرده باشــند5.

در شــکند گمانیــک ویــزار دربــاره تناقــض گفتــار مانویــان دربــاره قربانــی چنیــن 
آمــده اســت: 

»که: اهریمن نیز همیشه تباه کننده آفریدگان است؛ از این سبب، کشتن هیچ 
یک از آفریدگان جایز نیست چه )کشتن( کار اهریمنی باشد«۶.

1. همان، ص 114.
2. قلی زاده، خسرو، 1392، دانشنامه اساطیری جانوران و اصطالحات وابسته، ص 337.

3. اشه، رهام و سراج، شهین، 1379، آذرباد مهرسپندان، ص 32.
4. همان، ص 31.

5. همــان، ص 32-33. و نیــز نــک: کریســتین ســن، آرتــور، 1368، ایــران در زمــان ساســانیان، ترجمــه 
رشــید یاســمی، ص 279.

6. هدایــت، صــادق، 1396، ره آورد هنــد، برگــردان هفــت متــن پهلــوی بــه فارســی، بــه کوشــش خســرو 
کیــان راد، ص 175، گــزارش گمــان شــکن، در شــانزدهم، بنــد 45-42.
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قربانی در آیین مزدک

»نــزد ایــن طایفــه چنانکــه نــزد مانویــه، اصــل آنســت، کــه انســان عالقــه خــود را از 
مادیــات کــم کنــد و از آنچــه ایــن عالقــه را مســتحکم تر مي ســازد اجتنــاب ورزد، از 
ایــن رو خــوردن گوشــت  حیوانــات نــزد مزدکیــه ممنــوع بــود و دربــاره غــذا، همــواره 
تابــع قواعــد معینــی بودنــد و ریاضتهایــی می کشــیدند. منــع خــوردن گوشــت  حیوانــی 
ســبب دیگــر هــم داشــت، بــرای خــوردن حیــوان، کشــتن حیــوان الزم بــود و ریختــن 

خــون نتیجــه اش منــع ارواح از حصــول نجــات می شــد«۱.

قربانی حیوانی در آیین زرتشتی

 مخلوقات اهورایی و اهریمنی

از آنجــا کــه موضــوع کتــاب دربــاره قربانــی حیوانــی در آییــن زرتشــتی اســت ایــن 
مطلــب بــه صورتــی جــدای از بحــث پیشــین مــورد بررســی قــرار گرفــت.

پیــش از ســخن گفتــن دربــاره قربانــی کــه نوعــی خــاص از کشــتن حیــوان اســت 
بایــد دیــد کــه اصــاًل کشــتن حیوانــات در آییــن زرتشــتی جایــز اســت یــا خیــر؟

کشتار مخلوقات اهریمنی

ــی و  ــه دو گــروه اهورای ــات ب ــن زرتشــتی حیوان ــد دانســت کــه در آیی نخســت بای
اهریمنــی تقســیم می شــوند. حیوانــات مفیــد از آن اهــورا مــزدا و و »آنچــه بــد و زیــان 
آور اســت و آنچــه برهمــزن زندگــی خــوش و آســوده اســت، اهریمنــی و ســزاوار ســتیز 
ــا  ــز اینه ــار و ج ــرگ و م ــون گ ــده چ ــده و گزن ــداران درن ــت .... جان ــمنی اس و دش
پدیــد آورده ی اهریمــن دانســته شــده بایــد بــه کشــتن و نابــود کــردن آنهــا ُتخشــید«۲.

1. کریستین سن، آرتور، 1368، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، ص 458.
2. پورداود، ابراهیم، 1326، فرهنگ ایران باستان، صص 179-178.
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ایــن بــاور چنــان دارای اهمیــت بــوده کــه موبــدان زردشــتی همیشــه یــک 
»خرفســترغن« )= مارکــش( بــه همــراه داشــتند مــو وجــودات اهریمنــی را بــه کمــک 
آن چوبدســتی نابــود می کردنــد۱. چــرا کــه آنــان بیــش از دیگــران مکلــف بــه انجــام 

ــد۲. ــن دســتور بودن ای
هرودوت درباره این رسم در میان مغان گوید: 

»مغان با دیگر مــردم و بخصوص با کاهنان مصری بکلــی اختالف دارند. 
کاهنان مصری کشــتن هرنوع حیوان را عملی زشت و ناپاك مي دانند و از آن 
اجتناب مي کنند مگر در مواردی که برای خدایان قربانی مي کنند، در حالیکه 
مغان برعکس، انواع موجودات  را به اســتثنای ســگ و انسان با دست خود 
مي کشــند و باین کار عالقه ای خاص دارند و باهم رقابت مي کنند و بدون 
هیچ گونه امتیاز مورچگان را در ردیف ماران و دیگر حیوانات وحشی زمینی 

و هوائی به قتل مي رسانند«۳.
کشــتن خرفســتر از جملــه کارهایــی اســت کــه بایــد در هــر روز انجــام شــود. در 

شایســت ناشایســت چنیــن آمــده اســت: 
»نیز اینکه مردمان این سه چیز را هر روز باید بکنند: نسوش از تن دور کردن، 

به دین خستو )= مؤمن و با ایمان( شدن و کرفه کردن.
...... و کرفه کردن این> است< که خرفستری چند باید کشتن«۴. 

ایــن دســتور آنقــدر نــزد موبــدان از اهمیــت برخــوردار بــود کــه نویســنده دینکــرد 
ــا آمــوزگاران نخســتین نســبت می دهــد5. ــه »پوریوتکیشــان« ی ششــم آن را ب

1. پورداود، ابراهیم، 1377، یشت ها، ج 1 ص 20.
2. نک: پورداود، ابراهیم، 1326، فرهنگ ایران باستان، ص 186.

3. هرودوت، 1382، تاریخ هرودوت، ترجمه هادی هدایتی، ج 1، ص:221- 222.
4. مزداپور، کتایون، 1390، شایست ناشایست، ص 245-244.

5. نک: میرفخرایی، مهشید، 1393، بررسی دینکرد ششم، ص 220 بند 317.
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در انــدرز آذر بــاد مهراســپندان یــک روز از هــر مــاه ویــژه کشــتن خرفســتران اســت 
و آن دیــن روز اســت. او گویــد: دیــن روز خرفســتر بیــوژن )= بکــش(۱.

در کتــاب روایــت پهلــوی در فصــل بیســت و یکــم بــه تفصیــل از ثواب کشــتن هر 
یــک از ایــن جانــوران ســخن رفته اســت۲.

فرد زرتشی موظف بود برای بخشش گناهانی خرفستران را بکشد برای نمونه:
الــف( اگــر عــادت ماهیانــه زن از نــه روز بگــذرد از جملــه کارهایی که بایــد بکنند 
ــه کــش و اگــر زمســتان  ــد دویســت مــور دان ــن اســت کــه اگــر تابســتان باشــد بای ای

باشــد بایــد دویســت خرفســتر از دیگــر گونه هــا را نابــود کننــد۳.
گاهــی بــا زن حائــض نزدیکــی کنــد بایــد هــزار مــار بــر  ب( اگــر مــردی از روی آ
شــکم خزنــده و دو هــزار مــار از دیگــر گونه هــا را بکشــد و همچنیــن هــزار مــور دانــه 

ــای دیگــر را۴. ــور از گونه ه ــزار م کــش و دو ه
ج( اگــر کســی ســگ آبــی را بکشــد افــزون بــر بســیاری کارهــای دیگــر بایــد ده 
ــده، ده هــزار مــار ســگ نمــا، ده هــزار ســنگ پشــت، ده  ــر شــکم خزن هــزار مــار ب
هــزار قورباغــه کــه در خشــکی زندگــی می کنــد، ده هــزار مــور دانــه کــش، ده هــزار 
مــور گزنــده و گــودال کــن و آســیب رســان، ده هــزار کــرم خاکــی، ده هــزار مگــس 

چنــدش انگیــز را بکشــد5.
د( در کتــاب شــایت ناشایســت چنیــن آمــده اســت: »او )= زن دشــتان( را دســت 
ــا آب <  ــت را ب ــون ودس ــت، و چ ــاز نیس ــس مج ــز >گاو< پ ــا گمی ــر ب ــتن، مگ شس

1. همان، ص 83، بند 142.
2. میرفخرایی، مهشید، 1390، روایت پهلوی، ص 269-267.

3. دوستخواه، جلیل، 1391، اوستا، ج 2 ص 838، وندیداد، فرگرد شانزدهم، بند 12.
4. همان، ص 860، وندیداد، فرگرد هجدهم، بند 74.

5. همان، صص 818-819، وندیداد، فرگرد چهاردهم، بند 6-5.
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ــد کشــت«۱. ــس او را دو صــد خرفســتر بای ــاه، پ ــرای زدودن گن شســت، ب
ــن  ــز چنی ــاره آب و آتــش روا داشــته شــده نی ــی کــه درب ــران گناهان ــاره جب ه( درب
آمــده اســت: »هــر کــه گنــاه نســبت بــه آب کنــد، >چــون< وزغ و دیگــر خرفســتران 
ــه  ــاه( ک ــر آن )=گن ــز اگ ــود؛ و نی ــران ش ــاه< وی جب ــس >آن گن ــد، پ ــی را بکش آب
نســبت بــه آب >اســت<، نســبت بــه آتــش جبــران شــود، شــاید؛ اگــر آن )= گنــاه( 
کــه نســبت بــه آتــش > اســت<، نســبت بــه آب جبــران شــود، جایــز اســت.> قولــی< 
هســت کــه چنیــن گویــد کــه > در ایــن مــوارد کشــتن< کــژدم نیــز جایــز اســت«۲.

و( بــرای جبــران گنــاه خامــوش کــردن آتــش نیــز چنیــن آمــده اســت: »هــر کــه 
آتشــی را بکشــد )= خامــوش کنــد( پــس بایــد .... ده مورچــه بکشــد«۳.

جشن خرفستر کشی

ــود کــه در  ــران باســتان برگــزار می شــد جشــنی ب ــه جشــن هایی کــه در ای  از جمل
ــد.  ــی( می پرداختن ــودات اهریمن ــرات و موج ــتران )حش ــتن خرفس ــه کش ــردم ب آن م
گاثیــاس آورده کــه از جملــه جشــن های ایرانیــان، یکــی نیــز کشــتن جانــوران  آ
مــوذی اســت. آنــان ضمــن تشــریفاتی جانــداران مــوذی و زیــان رســان را می کشــند و 

ــی دارد۴. ــواب فراوان ــن عمــل ث ــد کــه ای معتقدن
پورداوود دراین باره می نویسد: 

»شک نیست که خرفستر کشتن نزد مزدیسنان همیشه معمول بوده و سیاحان 
اروپایی قرن های گذشته نیز در سیاحت نامه های خود یاد کرده اند.

1. مزداپور، کتایون، 1390، شایست ناشایست، ص 62.
2. همان، ص 102-101.

3. همان ص 91.
-، رضی، هاشم، 1346، فرهنگ نام های اوستا، ج 2، ص 497.  4
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 دوست ارجمندم آقای جمشید سروشــیان کرمانی در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۲۰ 
در پرسشی که از ایشان کردم چنین پاسخ گفتند: »درباره جشنی که از برای 
کشــتن جانوران زیانبار به جا می آوردند از چند تن سالخوردگان و دستوران 
زرتشتی کرمان جویا شدم، بیشتر آنان این جشن را تا پنجاه شصت سال پیش 
از این بیاد دارند و چنین گفتند در آغاز تابســتان در روز معینی که اکنون به 
یادشان نیست، زنان و مردان و بیشتر از خاندان دستوران و موبدان جامه سفید 
در بر کرده و یک چوب دســتی سر سیخ آهنی در شــهر و بیرون از شهر به 
خرفستر کشتن می پرداختند و آنها را در جاهای مخصوصی روی هم ریخته 
داروهایی برای از میان بردن و پوســانیدن آنها بکار می بردند؛ همچنین در هر 
کجا که جانوری می کشتند یک قسم روغن گیاهی آمیخته با روغن کرچک 
و کتیرا دود می کردند و ســیر و ســداب و ســرکه هم به کار می بردند. مادر 
بزرگ خودم نام این جشن را به یاد دارد که جشن خرستر می گفتند امروزه از 

این جشن خبری نیست«۱.

کشتن حیوانات اهورایی

ــمرده  ــزدا ش ــورا م ــای اه ــه از آفریده ه ــد ک ــات مفی ــتن حیوان ــاره کش ــا درب و ام
می شــدند، می تــوان آنــان را در ســه گــروه قــرار داد: گــروه نخســت حیواناتــی هســتند 
کــه کشــتن آنها بــه هیــچ عنــوان جایــز نیســت هماننــد انســان، ســگ، کالغ و ســارگر 
کــه پیــش از ایــن دربــاره آن گفتــه شــد. دســته دیگــر حیواناتــی اســت کــه گوشــتش 
ــوان آن را کشــت و از گوشــت آن اســتفاده کــرد و دســته ســوم  حــالل اســت و می ت
حیوانــات حــالل گوشــتی اســت کــه موبــدان کشــتن آنــان را جایــز ندانســته اند بــرای 

نمونــه خــروس و بزغالــه و ماننــد آن.

1. پورداود، ابراهیم، 1326، فرهنگ ایران باستان، ص 195.
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حــال نوبــت بدیــن پرســش می رســد کــه آیــا ســنت زرتشــتی اجــازه می دهــد کــه 
پیــروان زرتشــت بــرای اهــورا مــزدا و دیگــر ایــزدان حیوانــات را قربانــی کننــد یــا نــه؟

بــر اســاس گزارش دینکرد هشــتم، بخشــی از نســک »پــازک« از اوســتای ساســانی 
مربــوط بــه قربانــی و آداب آن اســت. در دینکــرد چنیــن می خوانیــم: »ماتیــکاِن پــازک 
چگونگــی کشــتن شــرعی گاو بــرای کمــک بــه مــزدا پرســتان بــرای قربانــی کــردن به 
ــا کــدام فضیلــت در آن شــرکت  آتش هــا، آب و زوهــر گاهنبــار. نیــز ایــن کــه مــرد ب

می کنــد، ابــزاِر گــردآوری و نیرنــگ قربانــی چیســت.
ــه  ــه آتش هــا و آب هــا بازمی گــردد، چگون ــوان ب ــِن حی ــز اینکــه کــدام بخــِش ت نی

بایــد آمــاده شــود و بــا کــدام اوســتا بایــد تقدیــم شــود«۱.
ــت ها و  ــنا و یش ــم در یس ــار بگذاری ــا را کن ــر گاتاه ــی اگ ــتای کنون ــا در اوس ام
ــزدان  ــگاه ای ــردن در پیش ــی ک ــاره قربان ــی درب ــداد گزارش های ــتا و وندی ــرده اوس خ

وجــود دارد.

قانون برتر و قربانی

بنــا بــر نوشــته های دینکــرد یکــی از حقــوق چهارپایــان ایــن اســت کــه بایــد آن را 
بنــا بــر قانــون برتــر کشــت. در دینکــرد پنجــم چنیــن آمــده اســت: 

»)درباره ی نحوه ی( کشتن )او(]گوسفند[ بنابر قانون برتر )= مه دادستانی( 

ــنت  ــتی و س ــاله زرتش ــتان: مس ــران باس ــی در ای ــطوره وکیهانشناس ــن، اش ــان، 1395، آیی ــه، ماری 1. مول
مزدایــی، ترجمــه محمــد میرزایــی، ص 130. »ترجمــه آقــای نظــری فارســانی چنیــن اســت: »»پــاژگ 
عمدتــًا دربــاره دام را بــه طــور قانونــی بــرای یــزش زوهــر آتش هــا ]و[ آب هــا بــه منظــور یــاری گاهنبــار 
مزدیســنان کشــتن اســت؛ ایــن نیــز کــه مــرد دارای چــه هنــر و مهــارت را بــرای ایــن کار بایــد انتخــاب 

ــزش. کــرد؛ و نیرنــگ ی
و اینکــه از انــواع چارپــای اهلــی، بهــر آتش هــا ]و[ آب هــا را از کــدام انــدام بایــد گرفــت؛ چگونــه بایــد 
آمــاده کرد...«)نظــری فارســانی، محســن، 1397، کتــاب هشــتم دینکــرد، ص 49، بخــش 6، بنــد 2-1(.



قربانی در آیین زرتشت۱۱۶

مردم قانون دان برتر )باید عمل کرد(«۱.
در ســنت زرتشــتی کشــتن بــی رویــه حیوانــات جایــز نبــوده۲ اســت و بنابــر دینکــرد 
ــاره »دام را کــم  هشــتم در بخــش ســی و ششــم از اوســتای ساســانی سفارشــاتی درب

کشــتن«۳ وجــود داشــته اســت.
به همین خاطر در شایست ناشایست چنین آمده است که: 

»از انایین )=بیقاعده( کشتن نوع گوسفندان باید سخت پرهیز کرد، چه، در 
ستودگر >نســک< درباره ی آنان که گوسفند را انایین کشته باشند، پادافراه 
چنین گفته شده است که موی آن گوسفندان همانند تیغی تیز شود و >بر< 

آن کشنده ی انایین >گوسفند است<، زده شود«۴.
در روایت پهلوی درباره سختی های گوسفندان در این دنیا گوید: 

»دشواری ایشان از آنانی است که ایشان را با بی دادی بکشند«5.
کشــتن بیــش از انــدازه گوســفندان گنــاه بزرگــی بــود بــه همین خاطــر در توبــه نامه  
زرتشــتی َپِتــت خــود یــا ِوُدرِدگان از نــاروا کشــتن گوســفندان توبــه و اظهــار پشــیمانی 
شــده اســت۶. بنــا بــر دینکــرد نهــم »کســانی کــه گوســفند و ســتور را بر خالف شــرع 

می ُکشند، زندگی و فّرشان کاسته می شود«۷.

1. آموزگار، ژاله و تفضلی، احمد، 1386، کتاب پنجم دینکرد، ص 68، فصل 19، بند 13.
2. دابار، 1909، صد در نثر، ص 26، در سی و چهارم.

3. نظری فارسانی، محسن، 1397، کتاب هشتم دینکرد، ص 154، بخش 36، بند 43.
4. مزداپور، کتایون، 1390، شایست ناشایست، ص 123-124، فصل 10، بند 8.

5. میرفخرایی، مهشید، 1390، روایت پهلوی، ص 306، فصل چهل و ششم، بند 15.
6. رضی، هاشم، 1391، اوستا، ص 540-539.

7. تفضلــی، احمــد، 1397، تصحیــح و ترجمــه سوتکرنســک و ورشــت مانسرنســک از دینکــرد 9، ص 
88، سوتکرنســک، فرگــرد هفدهــم بنــد 2..



۱۱۷ بخش چهارم: قربانی

موبد ارداویراف در دیدار خود از دوزخ گوید: 
»دیــدم روان مردی کــه اندام او را می شکســتند و یکــی را از دیگری جدا 
می کردنــد، و پرســیدم: »این تن چه گناه کرد.« ســروش اهلــو و آذر ایزد 
گفتند: »این روان آن مرد دروند است که در گیتی خالف قانون دینی گاوان 

گوسفندان و دیگر چهارپایان را کشت.«۱.
همچنین در جای دیگری گوید: 

»دیدم روان آنهایی را که نگونسار به یک پا آویخته بودند و کاردی در دل آنها 
زده بودند. و پرسیدم: »این روانها کیستند؟« سروش اهلو و آذر ایزد گفتند: 
»این روان دروندانی اســت که در گیتی ســتور و گاو و گوسفند را خالف 

قانون زدند و کشتند.«۲.
در نتیجــه نــزد موبــدان کشــتن حیوانــات از روی قاعــده و قانــون عملــی درســت و 
جایــز بــوده اســت. امــا قربانــی در مراســم های مذهبــی دارای جایــگاه ویــژه ای بــوده 

اســت تــا آنجــا کــه در روایــت پهلــوی چنیــن آمــده اســت: 
»کشتن ستور مگر برای مراسم یشت جایز نیست«۳.

چنانچــه گفته شــد کشــتن گوســفند خــالف قاعــده و بــی انــدازه، ناپســند بــود اما 
بــرای پذیرایــی از میهمانــان حتــی اگــر منجــر بــه قربانــی صدهــا گوســفند هــم می شــد 

مانعــی نداشــت. در روایــت ایتهوتــر چنیــن آمده اســت: 
»درینجانب چونکه بشــادی می کند و بعضی کســان می خواهنــد طعامها از 
گوشت گوســفند مثل زیر بریان و دو پیازه و قلیه و غیره طعامها طیار کرده و 
بخورد و تمامی بهدینان بدهند و طعام هم آنقدر می شــود که قریب سه چهار 

1. ژینیو، فیلیپ، 1372، ارداویراف نامه، ترجمه ژاله آموزگار، ص 67، فصل 30.
2. همان، ص 85، فصل 74.

3. میرفخرایی، مهشید، 1390، روایت پهلوی، ص 347، فصل 58، بند 76.
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هزار بهدینان می خورند و در آنجا گوسفند نزدیک دو سه صد ِبسمل می نماید 
آن گوسفندها را حالل نموده اینقدر طعام پختن و خورانیدن در دین شاید یا نه؟

در باب شادی و مهمانی بهر قدر که گوسفند حالل نماید باید که بشرط دین 
ســر زبان گوسفند بخشنومین هوم یشــته بکنند و بخورند گناه نیست و اگر 

گوشت نایشته بخورند گناه عظیم است«۱.
همچنــان کــه بنــا بــر وندیــداد کفــاره آمیــزش بــا زنــان در عــادت ماهیانه ذبــح هزار 
ســتور کوچــک و اهــدای اندرونــه ی آن هــا همــراه بــا »َزور« بــه آتــش و اســتخوانهای 

شــانه بــه ایــزد بانــوی آبها بــود۲.

کراهت کشتن چند حیوان حالل گوشت

هــر چنــد در روایــت خســرو و ریــدگ همــه انــواع حیوانــات حــالل گوشــت بــرای 
ســربریدن مجــاز بــود امــا بنــا بــر روایــات »از کشــتن برخــی جانــداران، ماننــد بــره ی 
گوســفند، بزغالــه؟ گاو ورزا، اســب کارزاری، خرگــوش، چهــراب یعنــی بــاز، خروس، 
مــرغ بهمــن یعنــی جغد، مــرغ کاســگینه، مــرغ ســار، همــای، پرســتو بایــد پرهیــز کرد. 
و نیــز کبوتــر و گنجشــک از ایــن میــان، علــت کراهــِت داشــتن بــره و بزغالــه، جوانــی 
ــا از  ــوران آبســتن؛ ام ــرای کراهــت کشــتن جان ــری اســت ب بســیار آنهاســت کــه نظی
ــه  آنجــا کــه در فهرســت خوراکی هــای عالــی در خســرو رهــی، نخســتیِن آنهــا بزغال
دو ماهــه اســت. می تــوان دیــد کــه احــکام فقهــی را در آن روزگار گاهــی چنــدان هــم 

ــد«۳. ــرا نمی کرده ان ــًا اج دقیق
در شایست ناشایست چنین آمده است: 

1. روایت ایتهوتر، ص 115-114.
2. دوستخواه، جلیل، 1391، اوستا، ج 2، ص 859، وندیداد، فرگرد هجدهم، بند 70-68.

3. مزداپور، کتایون، 1393، خوردنی ها و نوشیدنی ها، در تاریخ جامع ایران، ج 3، ص 212-21.
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»از کشتن بره گوســفند و بزغاله و گاو ورزا و اسب کارزاری و خرگوش۱ و 
چهراب )= باز( و خروس و مرغ بهمن و مرغ کاسکینه، و از >کشتن< مرغ 

سار و همای و پرستو باید بیش پرهیز کرد«۲.
مؤلف صد در نثر گوید: 

»و چند چیز است که کشتن ایشان بتر۳ است و گناه بیشتر بره و بزغاله و گاو 
ورزا و اسپ کارزاری و مرغ کاشکینه که ملخ گیرد و خروس و از این جمله 
خروس گناه بیشتر باشــد. و اگر ناچار باشد خروسی که بانگ نکرده باشد 

شاید کشتن«۴.
ســراینده زراتشــت نامــه کــه منظومــه خــود را بــر اســاس متــون پهلــوی گــرد آورده 

اســت گویــد:
بکشتن نیارد کسی گودره نه آن گوسفندی که باشد بره

همان کشتن گوسفند جوان کزو سودمندی بود در جهان
پسنده نباشد بنزد خدای کزینگونه بکشد کسی چارپای

همیدون نشاید باسراف کشت بگو این سخن را درست و درشت5.

1. تاورنیــه گویــد: زرتشــتیان »گوشــت خرگــوش نمی خورنــد، بــه دلیــل آنکــه مــاده ی خرگــوش چــون 
زنــان حائــض می شــود و بــاز بــه همیــن دلیــل اســت کــه تــوت هــم نمی خورنــد بــه تصــور آنکــه تــوت 
ــد شــیرانی،  ــه، ترجمــه حمی ــه، 1382، ســفرنامه تاورنی ــان دارد« )تاورنی ــد خرگــوش طبیعــت زن هــم مانن
ص 104(. در روایــت زرتشــتی ایتهوتــر آمــده اســت کــه گوشــت خرگــوش پلیــد و حــرام اســت )روایــت 

ــر، ص 84(. ایتهوت
2. مزدا پور، کتایون، 1390، شایست ناشایست، ص 124، فصل 10، بند 9.

3. بدتر
4. دابار، 1909، صد در نثر، ص 27، در سی و چهارم.

ــات  ــیاقی، ص 41، ابی ــر س ــد دبی ــش محم ــه کوش ــه، ب ــت نام ــت، 1338، زراتش ــژدو، زرتش ــرام پ 5. به
.626-622
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در دبستان مذاهب در روایتی مناسب این مقام آمده است که: 
»چون زردشــت کامیاب و مراد یافتــه از پیش یزدان بازگشــت، او را بهمن 

امشاسفندان که دارنده و ساالر گوسپندان است پذیره شده، گفت: 
»گوسفندان و رمه ی ایشان را به تو سپردم و به موبدان و ردان و همه ی مردم 
بگو تا اینان را نیکو دارند و منع کن تا کسی گوساله و بره و گوسفند جوان و 
همه ی چارپایان را نکشند که از اینها، سود مردم را است، »همیدون نشاید به 

اسراف کشت«۱.
بنــا بــر ســنت خــروس از یــاوران ایــزد ســروش اســت کــه در هنــگام صبح بــا بانگ 
زدن اهریمنــان را در هــم می شــکند. بــه همیــن خاطــر ســروش از ســر بریــدن آن مــردم 

را بر حــذر مــی دارد۲.
در روایت پهلوی چنین آمده است:

»کشتن خروس مگر برای مورد خاص یا درمان بردن جایز نیست. اگر کشته شود، 
پس باید برای پرستش ایزدان کشت و >گرنه< گناه بودوزد است، درست مانند 
>گناه کشــتن< حیوان کوچک«۳. بنا بر گزارش مری بویس در سالهای ۱۹۶۰ 

زرتشتیان در میان زیارتگاههای خود تنها در پیر سبز خروس را ذبح می کردند۴.
ــود و  ــرم ب ــیان محت ــزد زرتش ــل ن ــروس بی مح ــج، خ ــل رای ــرب المث ــالف ض برخ
حتــی مــرغ بی محــل نیــز نشــانه ی مهمــی بــود. در کتــاب شایســت ناشایســت چنیــن 

آمــده اســت کــه:

ــع  ــل من ــه عل ــت ب ــن روای ــل ای ــرای تأوی ــب، ص 79. ب ــتان مذاه ــفندیار، 1362، دبس ــرو اس 1. کیخس
ــود. ــه ش ــی مراجع قربان

2. اون واال، مانکجی، 1922، روایات داراب هرمزدیار، ج 2، ص 184.
3. میرفخرایی، مهشید، 1390، روایت پهلوی، ص 348، فصل پنجاه و نهم، بند 81.

4. بویس، مری، 1397، کانون دین زرتشتی در ایران، ترجمه حسین ابراهیمیان، ص 330.
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گاهــی دینی، چــون >مرغ   »>برخــی< از بهدینــان >که< بــه علت ناآ
خانگی< ماده به مانند خروس بانگ کند، مرغ را می کشند. >در این باره< 
پوریوتکیشان چنین گفته اند که گناهداری هست که از جادوان، در آن خانه 
>اســت و< خروس در بازداشتن >وی< ناتوان >است< و ماده آن بانگ را 

برای یاوری خروس کند. بویژه که باید خروسی دیگر را در آن خانه آورد«۱.
همین روایت در صد در نثر چنین آمده است:

 »اینکه مــرغ در خانه بانگ کند و یا خروس بی هنــگام بانگ کند که باید 
نکشندش و بد فال ندارند. زیرا که از سبب آن بانگ می کند که در آن خانه 
دروجی راه یافته است و مرغ یا خروس طاقت آن نمی دارد که آن دروج از آن 
خانه باز دارد و مرغ به یاری دادن خروس می شــود و بانگ می کند پس اگر 
وقتی چنان اتفاق افتد خروس دیگر بباید آوردن تا به یاری یکدیگر آن دروج را 
بزنند و اگر خروس بیوقت بانگ کند نباید کشت که سبب این بود که گفتم. 
چه در دین به پیداست که دروجی است آنرا سیج خوانند بهر خانه که کودک 
بود آن کوشد تا گزندی بدان خانه رساندش باید که خروس نگاه می دارند تا 

آن دروج را بزند و از آن خانه او را راه ندهد«۲.
در  را ســفارش می کردنــد کــه  زرتشــتیان  موبــدان  دیــده می شــود  چنانچــه 
خانه هــای خــود خــروس نگهدارنــد تــا مبــادا دیــوان بــه کــودکان آســیب رســانند. ایــن 
بــاور تــا زمــان ورود مــادام کارالســرنا بــه ایــران همچنــان در میــان زرتشــتیان ایــران رایــج 

ــت۳. بوده اس

1. مزدا پور، کتایون، 1390، شایست ناشایست، ص 132، فصل 10، بند 30.
2. دابار، 1909، صد در نثر، ص 25-26، در سی و دوم.

ــر  ــی اصغ ــه عل ــران(، ترجم ــا در ای ــا و آیینه ــرنا )آدم ه ــادام کارال س ــفرنامه م ــرنا، کارال، 1362، س 3. ِس
ســعیدی، ص 211.
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نکتــه دیگــری در این ســفارش اســت کــه نشــان از آن دارد که پــاره ای از زرتشــتیان 
بــر ایــن بــاور بودنــد کــه بــرای رهایــی از شــومی حیــوان، بایــد آن را ســر بریــد تــا بــد 
شــگونی بــه خــود حیــوان بازگــردد. چنانچــه در شــاهنامه چنیــن بــاوری بــه اســفندیار 
ــان  ــتان ناگه ــفندیار در راه زابلس ــتر اس ــتان ش ــت. در آن داس ــده اس ــبت داده ش نس
می خوابــد و هــر چــه ســاربانان تــالش می کننــد، شــتر از جــا بر نمی خیــزد. اســفندیار 
ایــن واقعــه را بــه فــال بــد می گیــرد و بــرای رهایــی از عواقــب آن دســتور می دهــد شــتر 

را ســر ببرنــد تــا شــومی بــه خــود شــتر بازگــردد. فردوســی گویــد:
تو گفتی که با خاک گشته ست جفت شتر آنک در پیش بودش بخــــفت  
ِز رفتن بمـــاند آن زمــان کــاروان همی چوب زد بر سرش سـاروان  
بفرمــود که ش ســـر ببــّرند و یال جهانجـوی را آن بد آمـــد به فال  
نبـاشــد مـــگر فــــّره ی ایـــزدی بـــدان تا بــدو بازگـــردد بــدی  
بدو بازگــشت آن زمان اختــرش۱ بریدند پرخـاشـــجویان ســـرش  

ــده  ــام دارد آم ــا ِوُدرِدگان ن ــت خــود ی ــه نامه هــای زرتشــتی کــه َپِت در یکــی از توب
ــم و پشــیمانم اگــر »گوســفند زهــی )=آبســتن( و جــوان را  ــه می کن اســت کــه: توب
کشــته ام و گاو َورزاو )=گاو کاری( و اســب کارزاری و بــره و بزغالــه و خــروس و مرغ 

کاســکینه را کشــته و آزرده ام«۲.
گاو ورزا یــا کاری و گاو مــاده کــه در ســن زایــش اســت اهمیــت دیگــری داشــت. 

فردوســی بــه نقــل از بهرام گــور چنیــن آورده اســت:
که تنگیســت از گاو کشتن به مرز مـریزید هم خــوِن گاواِن ورز 
به چشم خداوند خود خوار گشت ز پیری مگر گاو بیکار گشت  

1. فردوسی، 1375، شاهنامه، به تصحیح جالل خالقی مطلق، ج 5، ص 309، ابیات 205-201.
2. رضی، هاشم، 1391، اوستا، ص 540-539.



۱۲۳ بخش چهارم: قربانی

که از مرز بیرون شـــود فربهــــی۱ نبـاید ز ُبن کشــت گاو زهی  
در روایت پهلوی درباره کشتن پرندگان کوچک برای مراسم قربانی آمده است: 

»>کشتن< آن که کوچک است یک فرمان گناه است؛ اگر گنجشک و یا 
کبوتر است، یک ماه یشت آب و سرودن گاهان است«۲.

ُبر
َ
روزهای ن

زرتشــیان حداقــل از زمــان صفویــه تــا بــه امــروز در چنــد روز از هــر مــاه از قربانــی 
ــا  ــر ی ــتی َنُب ــم زرتش ــا درتقوی ــن روزه ــد. ای ــز می کنن ــت پرهی ــوردن گوش ــردن و خ ک
ناُبــر نــام دارد. روزهــای َنُبــر روزهــای وهمــن )= دوم(، مــاه )= دوازدهــم(، ِگــوش )= 
چهاردهــم( و رام )= بیســت و یکــم( در هــر مــاه اســت۳. طبق گفتــه تاورنیه زردشــتیان 
پنــج روز از ســال را از خــوردن گوشــت و ماهــی و کــره و تخــم مــرغ پرهیــز می کنند۴. 

کارری گویــد: 
»در هر ســال پنج روز متوالی، از خوردن گوشت می پرهیزند، البته نه تنها از 
گوشت بلکه از تمام خوراکهای حیوانی از قبیل ماهی، گوشت، شیر، کره و 
نظایر آنها اجتناب می ورزند«5. اما مادام کارالسرنا گوید: »یک روز در هفته 

گبرها گوشت نمی خورند«۶.

ــاالر، ج 6، ص  ــد س ــود امی ــق و محم ــی مطل ــالل خالق ــح ج ــه تصحی ــاهنامه، ب ــی، 1384، ش 1. فردوس
ابیــات 1862-1860.  ،556-555

2. میرفخرایی، مهشید، 1390، روایت پهلوی، ص 348، فصل پنجاه و هشتم، بند 7.
3. نیکنام، کورش، 1385، آیین اختیار، ص 170.

4. تاورنیه، 1382، سفرنامه تاورنیه، ترجمه حمید شیرانی، ص 102.
5. کارری، جملی، 1348، سفرنامه کارری، ترجمه عباس نخجوانی و عبدالعلی کارنگ، ص 98.

ــر  ــی اصغ ــه عل ــران(، ترجم ــا در ای ــا و آیینه ــرنا )آدم ه ــادام کارال س ــفرنامه م ــرنا، کارال، 1362، س 6. ِس
ســعیدی، ص 211.



قربانی در آیین زرتشت۱۲۴

ــام فرشــتگانی نــام گرفتــه  ــه ن ــه نظــر می رســد ایــن اســت کــه ایــن روزهــا ب آنچــه ب
اســت کــه حمایــت حیوانــات را بــر عهــده دارنــد و بــه همیــن خاطــر زرتشــتیان در ایــن 
روزهــا از کشــتن حیوانــات مفیــد پرهیز داشــتند کــه مبــادا آن فرشــتگان را آزرده ســازند. 
بنــا بــر بندهــش انــواع چارپایــان در حمایــت بهمــن قــرار دارنــد و ســه ایــزد مــاه و گوش 
و رام نیــز از همــکاران وی بــه شــمار می رونــد۱. در هنــگام ســر بریــدن حیوان نیــز از وی 
طلــب خشــنودی می شــود۲. بــدن گوســفند از پنــج بخــش تشــکیل شــده اســت کــه از 
ایــن اجــزاء پــس از مــرگ، روان بــه رام، آئینــه بــه مــاه و مینــو بــه بهمــن می پیونــدد۳. ماه 
ــر نوشــته های بندهــش  ــا ب ــان(«۴ اســت و بن در اوســتا »در بردارنــده تخمــه گاو )چارپای
ــوش  ــی گ ــان گه ــان چهارپای ــته نگهب ــه »فرش ــد«5. چنانچ ــفندان را بیفزای ــه گوس »رم
خوانــده می شــود و گاهــی درواســپا«۶. در اندرزنامــه ماراســپندان نیــز آمــده اســت کــه 
در روز ِگــوش چارپایــان را پــرورش ده۷. ایــزد رام در اوســتا بــا وصف »بخشــنده چراگاه 
خــوب«۸ ســتوده شــده اســت و بنــا بــر بندهــش گوشــورون تخمــه گوســفندان را از مــاه 

پایــه بپذیــرد و بــه کمــک رام در جهــان رواج بخشــد۹.

1. بهار، مهرداد، 1395، بندهش، ص 48-49 و نیز ص 110.
2. اون واال، مانکجی، 1922، روایات داراب هرمزدیار، ج 1، ص 261، از روایت کاوس کامدین.

3. بهار، مهرداد، 1395، بندهش، ص 49.
4. پــورداود، ابراهیــم، 1387، یســنا بخشــی از کتــاب اوســتا، ج 1، ص 120، هــات 1 بنــد 11 و نیــز ص 
ــاه  ــتا، م ــرده اوس ــتا، ج 2، ص 599، خ ــل، 1391، اوس ــتخواه، جلی ــز دوس ــد 4. و نی ــات 16، بن 194، ه

ــداد، فرگــرد 21 بنــد 9. ــز ص 882، وندی ــد 2 و نی نیایــش بن
5. بهار، مهرداد، 1395، بندهش، ص 110.

6. پورداود، ابراهیم، 1377، یشت ها، ج 1، ص 374.
7. عریان، سعید، 1391، متن های پهلوی، ص 82، بند 132.

8. دوســتخواه، جلیــل، 1391، اوســتا، ج 1، ص 96، یســنا هــات 1، بنــد 3 و نیــز ص 103، هــات 2، بنــد 
3 و نیــز ص 108، هــات 3 بنــد 5 و ... .

9. بهار، مهرداد، 1395، بندهش، ص 49.



۱۲5 بخش چهارم: قربانی

ــع ســنتی  ــر در مناب ــرد؛ نخســت اینکــه روزهــای نُب ــاد ب ــد از ی ــه را نبای امــا ســه نکت
دیــده نمی شــود و آنچــه هســت در فصــل ۱۷)بندهــای ۱ و ۲( کتــاب پهلــوی شایســت 
ــکان  ــی از نزدی ــت کس ــس از درگذش ــای پ ــه روزه ــز را ب ــن پرهی ــط ای ــت فق ناشایس
ــه نیمــه نخســت ســده دوازدهــم  ــوط ب ــر - مرب ــت ایتهوت منحصــر می شــمارد«۱. روای
یزدگــردی- یکــی از ایــن روایــات پســین اســت کــه در آن تاکیــد بــر پرهیــز از قربانی و 

ــن روزهاســت۲. گوشــتخواری در ای
دوم اینکــه طبــق روایــت ابوریحــان بیرونــی مــردم در روز گــوش از مــاه دی که جشــن 
سیرســور نــام داشــت بــه خــوردن گوشــت می پرداختنــد۳. نکتــه ســوم اینکــه طبــق تقویــم 
ــرار  ــهم ق ــوزرم و میدیوش ــار میدی ــان گاهنب ــاه« در می ــوش« و »م ــتی۴ دو روز »گ زرتش
دارد چــرا کــه آغازشــان روز »خــور« و پایانشــان روز »دی بــه مهــر« اســت. و بــه ویــژه 
گاهنبــار میدیــوزرم کــه طبــق دســتور صریــح خــرده اوســتا زرتشــتیان بایــد بــرای ایــن ایزد 
گوســفندی را قربانــی کننــد5. مگــر اینکــه هماننــد روایــات پســین در صــورت تقــارن این 

ایــام بــا روزهایــی کــه قربانــی در آن الزم بــود قربانــی را جلــو می انداختنــد۶.

1. مزداپور، کتایون، 1381، نیایش برای درگذشتگان، در سروش پیر مغان، ص 370.
2. روایت ایتهوتر، ص 101-100.

3. بیرونی، ابوریحان، 1389، آثار الباقیه، ترجمه اکبر دانا سرشت، ص 345.
ــج  ــه شــدن پن ــا اضاف ــاه از ســی روز تشــکیل شــده اســت کــه ب ــر م ــاه و ه ــم زرتشــتی از 12 م 4. تقوی
ــم  ــام ماه هــا کــه هــم اکنــون در تقوی ــان اســفند مــاه هــر ســال 365 روز می شــود. ن روز گاهانــی در پای

رســمی جریــان دارد نیــازی بــه تکــرار نــدارد امــا نــام روزهــا بــه تریتــب از ایــن قــرار اســت:
ــه  ــرداد 8- دی ب ــرداد 7- َام ــپندارمذ 6- خ ــهریور 5- س ــت 4- ش ــن 3- اردیبهش ــزد 2- بهم 1- هرم
ــر 17-  ــر 16- مه ــه مه ــر 14- گــوش 15- دی ب ــاه 13- تی ــان 11- خورشــید 12- م آذر 9- آذر 10- آب
ــن 25- ارت  ــن 24- دی ــاد 23- دی بدی ــرام 21- رام 22- ب ــن 20- به ــن 19- فروردی ــروش 18- رش س
26- اشــتاد 27- آســمان 28- زامیــاد 29- ماراســپند 30- انیــران. امــا پنــج روز پایانــی ســال بــه ترتیــب 

ــت گاه. ــترگاه 5- وهیشتوایش ــپنتمدگاه 4- وهوخش ــتودگاه 3- س ــودگاه 2- اش ــت: 1- اهن ــر اس زی
5. مگر اینکه گفته شود گاهنبارها در از آغاز یک روز بوده است.

6. روایت ایتهوتر، ص 101.



قربانی در آیین زرتشت۱۲۶

در ایــن اواخــر کــه رســم نُبــر شــایع شــده بــود مشــکل دیگــری بوجــود می آمــد و 
آن ایــن بــود کــه در مراســم هایی ماننــد روز چهــارم و دهــه و ســیروزه و مــاه یــا ســالگرد 
درگذشــتگان کــه قربانــی در آنهــا انجــام می گرفــت ممکــن بــود بــا روزهــا َنُبــر مقــارن 
ــن  ــد کــه در ای ــد گفته ان ــه پرسشــی از پارســیان هن ــی در پاســخ ب ــدان ایران شــود. موب
ــت را  ــر گوش ــس از َنُب ــک روز پ ــد و ی ــام دهن ــتر انج ــک روز پیش ــی را ی ــوراد قربان م

ــد۱. بخورن
موبد کورش نیکنام درباره مبدأ روزهای نبر گوید:

 »در نگه داشــتن روزهای نبر، رسم بر این است که نخوردن گوشت را از ۱۲ 
شب آغاز نمی کنیم بلکه از سپیده دم شروع می کنیم که تا سپیده دم روز بعد 

گوشت نباید خورد«۲.

هدف از قربانی

ــازش اهریمــن اســت۳. اهــورا  ــر ت ــروزی ب ــن زرتشــتی پی هــدف از آفرینــش در دی
مــزدا بــرای رســیدن بــه ایــن خواســته هــر آنچــه را الزم بــود آفریــد هــر چنــد ممکــن 
بــود آن آفریــدگان بــه نوعــی بــه خــودش نیــز ضربــه بزننــد. امــا چــون در آفرینــش آنان 
نیــز ســودی وجــود دارد، بــه هــر حــال آنــان را نیــز می آفرینــد. هماننــد آفرینــش زن۴ 

یا شاهین5.
در ایــن نــگاه آفرینــش مزدایــی در تقابلــی همیشــگی بــا آفرینــش اهریمنــی اســت. 

1. همان، ص 102-101.
2. سایت رسمی کورش نیکنام، بخش پرسش و پاسخ.

ــنت  ــتی و س ــاله زرتش ــتان: مس ــران باس ــی در ای ــطوره وکیهانشناس ــن، اش ــان، 1395، آیی ــه، ماری 3. مول
ــی، ص 456. ــد میرزای ــه محم ــی، ترجم مزدای
4. بهار، مهرداد، 1395، بندهش، ص 84-83.

5. همان، ص 80.



۱۲۷ بخش چهارم: قربانی

همــه مخلوقــات بــرای کاســتن از نیــروی شــر بایــد یکدیگر را یــاری رســانند. انســان ها 
ــزدان  ــان ای ــه دام ــت ب ــوند دس ــد می ش ــود ناامی ــته ها خ ــه خواس ــیدن ب ــون از رس چ
می شــوند و ایــزدان کــه نیــروی بیشــتری دارنــد حاجــات ایشــان را بــرآورده می کننــد. 
ــای  ــدگان در نماز ه ــر بن ــند. اگ ــق باش ــاز مطل ــزدان بی نی ــه ای ــت ک ــه نیس ــا اینگون ام
خــود ایــن ایــزدان را ســتایش کننــد و نمــاز بگزارنــد، آنــان نیــز نیــرو می گیرنــد. درباره 

ســتاره تشــتر چنیــن آمــده اســت: 
»او شفا بخشد آن تواناترین در صورتی که او را ستوده و معّزز بدارند )وی را( 

خشنود سازند و خیر مقدم گویند«۱.
 یا آمده: 

»کسی که او را خشنود کند او به مرد خواهشمند بدون عوض نعمتهای بسیار 
بخشد«۲. 

تشــتر در صورتــی آب هــای درمانبخــش و پاک کننــده را در میان کشــورها تقســیم 
ــت  ــه زرتش ــدروا ب ــزد ان ــد۳. ای ــّزز بدارن ــتوده و مع ــا او را س ــه در آن جاه ــد ک می کن

گویــد:
 »اگر تو ستایش مرا به جای آوری من ترا از کالم مزدا آفریده فرهمند درمان 

گاه سازم«۴. بخش آ
ــد، نیروهــای  ــرار دهن ــزدان را مــورد بی مهــری ق ــی کــه بنــدگان، ای ــی در صورت  ول
اهریمنــی بــر ایشــان چیــره می شــود و ایشــان نیــز ناتــوان از کمک بــه آفرینــش اهورایی 
می شــوند. بــرای نمونــه ســتاره تشــتر در طــول ســه شــبانه روز بــا دیــو َاپــوش می جنگــد 

1. پورداود، ابراهیم، 1377، یشت ها، ج 1 ص 361 و 263، تیر یشت کرده 12 بند 43.
2. همان، ص 365، کرده 16 بند 49.

3. همان، ص 363 و 365، تیر یشت کرده 14، بند 47.
4. همان، ج 2، ص 155، رام یشت، کرده 11، بند 55.



قربانی در آیین زرتشت۱۲۸

امــا دیــو بــر او چیــره می شــود و تشــتر چنیــن بــه درگاه اهــورا گلــه می کنــد: 
»وای بر من ای اهورا مزدا َبدا بحال شما ای آب ها و گیاه ها محنت بتو ای دین 
مزدیسنا اکنون مرا مردم در نمازی که از من نام برده شود نمی ستایند چنانکه 

سایر ایزدان را در نماز نام برده می ستایند.
اگر مردم در نمــاز از من نام برده بســتایند چنانکه از ایــزدان دیگر نام برده 
می ستایند )این چنین( من قوت ده اسب قوت ده شتر قوت ده گاو قوت ده 

کوه قوت ده آب قابل کشتی رانی خواهم گرفت«۱.
تشــتر ناراحــت از ایــن اســت کــه چــرا ماننــد دیگــر ایــزدان ســتوده نمی شــود. چــرا 
ــی کــه  ــزدا هنگام ــی شــگرف می بخشــد. اهــورا م ــه او نیروی ــان ب کــه ســتایش مردم
ــده و او را در  ــه کارش ــت ب ــود دس ــد خ ــتر رویگردانن ــتایش تش ــدگان از س ــد بن می بین

ــتاید:  ــن می س ــاز چنی نم
»من خود اهورا تشــتر رایومند فرهمند را نام برده در نماز می ســتایم من باو 
می بخشم قوت ده اسب قوت ده شتر قوت ده گاو قوت ده کوه قوت ده آب 

قابل کشتی رانی«۲.
 ایزد مهر نیز از اینکه در نماز مردم ستوده نمی شود ناراحت است۳ و می گوید: 

»اگر از من مردمان در نماز نام برده بســتایند چنانکه از ســایر ایزدان در نماز 
نام برده می ســتایند هر آینه من خود را با حیات درخشان و جاودانی خویش 
در وقــت معین از زمان بمردمان پاک خواهم نمود در وقت مقّرره فرا خواهم 

رسید«۴.

1. همان، ج 1، ص 351، تیر یشت، کرده 6، بند 24-23.
2. همان ص 353، تیر یشت، کرده 6، بند 25.

3. همان، ص 453، مهر یشت کرده 13، بند 54.
4. همان، بند 55.



۱۲۹ بخش چهارم: قربانی

ایــزدان همیشــه در ایــن اندیشــه هســتند کــه آیا کســانی هســتند که آنــان را ســتایش 
کننــد. البتــه ایشــان نیــز بــرای چنیــن بنــدگان وفــادار و مخلصــی، خوشــی و خرمــی را 

تضمیــن کرده انــد. آناهیتــا بــا خــود می گویــد: 
»که مرا نیایش خواهد نمود که َزور آمیخته به هوم آمیخته به شیر که از روی 
دستور مقّرره تهیه و تصفیه شده باشد نیاز خواهد نمود بچنین کس که نسبت 

بمن وفادار و مخلص است من خوشی پسندم )که او( خرم وشاد )ماناد(«۱. 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــداران ب ــگاوران و دین ــاهان، جن ــیاری از پادش ــت بس ــان یش در آب
اهدافشــان بــرای اردویســور ناهیــد قربانــی کــرده و در نمــاز او را ســتوده اند و آناهیتــا 
ــه ای  ــار جمل ــت ب ــک بیس ــا نزدی ــت. ام ــرده اس ــر آورده ک ــان را ب ــت آن ــز درخواس نی
ــام آوران تکــرار شــده اســت و آن ایــن اســت: »او را کامیــاب  پــس از اســتغاثه ایــن ن
ســاخت ارویســور ناهیــد کســی کــه همیشــه خواســتاری را کــه َزور نثــار کنــد و از راه 
راســتین فدیــه آورد کامــروا می ســازد«۲. ایــن جملــه هفــت بــار در »گــوش یشــت« یــا 

»درواسپ یشت« نیز تکرار شده است۳.
اگرچــه بنــدگان بــرای رســیدن بــه حوائــج خــود ایــزدان را می ســتایند امــا ایــزدان بــا 
ســتایش بنــدگان نیــرو گرفتــه و نظــم را در جهــان برقــرار می کننــد و ســودهای دیگری 
ــا چهــار نیــت انجــام می گرفــت:  ــی ب ــه نظــام هســتی می بخشــند. »پــس هــر قربان ب
کســب خشــنودی ایــزد، بــرآوردن حاجــات مــادی؛ رفــع نیــاز معنــوی صاحــب قربانی، 

ســودمندی بــرای اشــا یــا نظــم و قــرار«۴.
امــا در ایــن میــان بــرآوردن حاجــات شــخصی انگیــزه غالــب بــوده اســت. مــری 

1. همان، ص 237، آبان یشت، کرده 1، بند 8 و نیز ص 293 و 295، کرده 29 بند 123.
2. همان، ص 243، آبان یشت کرده 5، بند 19 و نیز بندهای دیگر.

3. همان، ص 379، گوش یشت، کرده 1 بند 5.
4. بویس، مری، 1393، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی زاده، ج 1، ص 184.



قربانی در آیین زرتشت۱۳۰

بویــس دربــاره رســم قربانــی در میــان زرتشــتیان گویــد: 
»بعضی اوقات که مردان به دنبال چیزهای بزرگ بودند یا دالیل زیادی برای 

شکرگزاری داشتند به قربانی های پرخرج خونی روی می آوردند«۱. 
برای نمونه 

»خســرو داماد دســتور خداداد، که در تهران زندگی می کرد دست خود را 
مجروح کــرد و قادر به کار نبود. او در حضور من بز ســفید پاکی را با ذکر 
دعای ســالمتی خود در هریشــت قربانی کرد. )این حیوان بــه ویژه به دلیل 
رنگش انتخاب شــده بود(. این رســم یک آیین خانوادگی نیز بود که زنان 
و مردان ســه یا چهار خانواده بزرگ به آن دعوت شــده بودند. در این آیین 
مقداری از گوشــت در زیارتگاه مصرف گردید و بقیه به روستا آورده شد و 
در میان دوستان و اقوام دیگر تقسیم گردید. مقداری از آن نیز به عنوان مکمل 

خیرات به خدمتگزاران گروه )آتش بند و دیگران( داده شد«۲.

حیوانات مناسب مراسم قربانی

در میــان زرتشــتیان انــواع حیوانــات اهلــی و وحشــی بــرای مراســمات دینــی قربانــی 
ــده  ــن آم ــوی چنی ــت پهل ــا گــور و آهــو. در روای ــه ت می شــد از گاو و گوســفند گرفت

اســت:
»»ابرگ گفت که: »برای گوشــدای گاهنبار، گاو بزرگ، به سبب گوشت 
بیشــتر و کم >از دســت دادن< جان، >الزم اســت< و برای دیگر چیزها 

)=مقاصد( آن بهترین است که گونه اش بزرگ است«.
۷۲- کسی هست که چنین گوید که: 

1. بویس، مری، 1397، کانون دین زرتشتی در ایران، ترجمه حسین ابراهیمیان، ص 92.
2. همان، ص 93.



۱۳۱ بخش چهارم: قربانی

»برای گوشودای گاهنبار آن بهتر است >که در باال گفته شد<«. 
بــرای آشــکار بــودن، آن گوشــدایی بهتــر اســت کــه آتش هــا از زوهــر آن 
خورده انــد. بــه بیشــترین )= حداکثــر( آن >چیــزی< بهتــر اســت کــه بیشــتر اســت: 
ماهــی کوچــک از خــر و خــوک و حیوانــات مــاده ی خانگــی بهتــر اســت نه به ســبب 
... بلکــه بــه ســبب گونــه >حیــوان< اســت مگــر از حیــوان کوچــک )= گوســفند( 

ــر اســت«. ــوان خانگــی از گاو کوهــی بهت ــر نباشــد و خــر و خــوک و حی بدت
۷۳- کســی هســت کــه چنیــن گویــد کــه: »آن >حیوانــی< بهتــر اســت 
ــه آن  ــا هم ــد؛ ب ــر باش ــه اش بزرگت ــر گون ــتر اگ ــت و بیش ــت اس ــه اش درس ــه گون ک
>گونه هــای< بــزرگ، زمانــی کــه کســی گوشــدا را یشــت کنــد، پــس خــوردن هــر 

ــت«۱. ــز اس ــزی جای چی
همچنین آمده است که:

»۷۶- کشتن ستور مگر برای مراسم یشت، جایز نیست.
۷۷- زمانــی کــه حیــوان کوچــک بــرای یشــت آمــاده شــود، کشــتن >دیگــری< 
بــرای مراســم درون جایــز نیســت. کســی هســت کــه چنیــن گویــد کــه: »حتــی اگــر 
ــز  ــت جای ــرای یش ــری< ب ــوان دیگ ــتن >حی ــت، کش ــده اس ــاده نش ــت آم ــرای یش ب

نیســت«۲.
۷۸- اگــر خــر و خــوک و حیــوان خانگــی بــرای یشــت آماده شــده باشــد، کشــتن 
ــر  ــا تی ــد< ب ــز اســت و گاو کوهــی >بای ــرای مراســم درون جای ــوان دیگــری< ب >حی
ــرای دیــدن در  و کمــان >کشــته شــود< مگــر اینکــه دســت آمــوز باشــد؛ >تنهــا< ب

ــت<. ــوان کش ــم درون >می ت مراس
ــزدان  ــرای پرســتش ای ــد ب ۷۹- دادوه گفــت کــه: اگــر اســیر باشــد >فقــط < بای

1. میرفخرایی، مهشید، 1390، روایت پهلوی، ص 346-347، فصل پنجاه و هشتم.
2. همان، ص 347، فصل پنجاه و هشتم.
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کشــته شــود.
۸۰- اگر دست آموز است، درست مانند >گاو< خانگی واهلی< است.

ــز نیســت.  ــردن جای ــان ب ــا درم ــورد خــاص ی ــرای م ۸۱- کشــتن خــروس مگــر ب
اگــر کشــته شــود، پــس بایــد بــرای پرســتش ایــزدان کشــت و >گرنــه< گنــاه بــودوزد 

ــاه کشــتن< حیــوان کوچــک. اســت، درســت ماننــد >گن
۸۲- کســی هســت کــه چنیــن گویــد کــه: »>کشــتن< پرنــده ی بــزرگ >جایــز 
نیســت< هــر کــه یکســاله، تــن بــه پیمــان )= انــدازه( اســت چنــد انــدازه ی )= چنــد 
ــل اســت؛ و >کشــتن< آن کــه  ــاه کام ــا تخمــی، گن ــی کــه زاده شــود ی ــر( زمان براب
کوچــک اســت یــک فرمــان اســت؛ اگــر گنجشــک و یــا کبوتــر اســت، یــک مــاه 
یشــت آب و ســرودن گاهــان اســت. ایــن اســت کــه بــه کار نگیرنــد )= مورد اســتفاده 
قــرار ندهنــد(، پــس بــدان ســبب از آن کســان )= مردمــان( باشــد، پــس اگــر >کســی 
را بکشــد< درســت ماننــد >گنــاه کشــتن< ســتور )= چهارپــای بــزرگ(. >در مــورد 
ــا<  ــد تنه ــل( رســد > می توان ــه پیمــان )رشــد کام ــی کــه ب ــر تن ــات< دیگــر ه حیوان

بــرای ســتایش ایــزدان کشــته شــود
۸۳- بایــد آنهــا را بــرای هــوم دورن یشــت مگــر ماهــی، چه ماهــی را برای پرســتش 

ایــزدان بایــد کشــت و نبایــد آن را بــرای هوم درون یشــت.
ــا  ــد یکجــا یشــت و اگــر کســی هــوم درون را >ب ــدگان را بای  ۸۴- گونه هــای پرن
ــا<  ــس >تنه ــرد، پ ــا آن می گی ــوم را ب ــزد ه ــنومن ای ــد و ش ــت می کنن ــده ای< یش پرن
حــرف می زنــد؛ اگــر چیــزی بنهــد >کــه نبایــد در مراســم هــوم درون یشــت< و بــا آن 
شــنومن گیــرد و نخســت از هــوم درون چاشــنی گیــرد، درســت آن گونــه اســت کــه از 

چیــزی کــه یشــت نشــده، چاشــنی کــرده اســت«۱.
ــات<  ــت: »- >حیوان ــده اس ــن آم ــز چنی ــی نی ــات وحش ــاره حیوان ــن درب همچنی

1. همان، ص 348- 349، فصل پنجاه و هشتم.
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ماننــد< گاو  ماننــد حیوانــات خانگــی هســتند: گاو >کوهــی  کوهــی، همــه 
>خانگــی<؛ خــر >ماننــد< گــور )= خــر کوهــی(؛ میــش >ماننــد< پــازن )= میــش 

ــی<۱. ــوی کوه ــه ی >آه ــر گون ــو، ه ــوک، آه ــد( خ ــراز )مانن ــی( گ کوه
در روایات داراب هرمزدیار چنین آمده است: 

»اندر دین گوید که گوسفند تا یکسال نباشــد کشتن چاشنی نشاید یشتن. 
گوشت خوردن وناه گران بید گوسفند یکسال گذرد خوردن رواست«۲.

بنــا بــه گفتــه دوشــن گیمــن در نیرنگســتان رهنمودهایــی دربــاره پیشــکش کــردن 
گوشــت وجــود دارد و در دادســتان دینیــگ هــم از »چهــار گوســپند اصیل« کــه برای 

پیشــکش کردن گوشــت مناســبند ســخن بــه میــان آمده اســت۳.
چنانچــه گذشــت قربانــی بایــد بالــغ باشــد و بنــا بــر آفریــن گاهنبــار تاکیــد بــر آن 
ــه جــای کشــتن چنــد حیــوان کوچــک در مراســمی  اســت کــه شــیرخوار نباشــد۴. ب
ماننــد گاهنبــار کــه شــمار زیــادی در آن شــرکت دارنــد بهتــر اســت حیوانــات بــزرگ 
ــر و  ماننــد گاو را ســر بریــد. همچنیــن از ســر بریــدن پرنــدگان کوچــک ماننــد کبوت

گنجشــک هــم بایــد پرهیــز کــرد.

قربانگاه

جایــی کــه قربانــی در آن انجــام می شــود پــاوی )pavi( نــام دارد5. پــاوی بــه شــکل 
ــرد.  ــرا می گی ــق ف ــم عم ــیاری ک ــراف آن را ش ــوده و اط ــطح ب ــتطیل و مس ــع مس مرب
ــیار  ــد و ش ــنگ فرش می کنن ــف آن را س ــت. ک ــت اس ــاوی« ثاب ــای »پ ــروزه ج ام

1. همان، ص 349-350، فصل پنجاه و نهم.
2. اون واال، مانکجی، 1922، روایات داراب هرمزدیار، ج 1، ص 262، از روایت کامدین شاپور.

3. دوشن گیمن، 1385، دین ایران باستان، ترجمه رؤیا منجم، ص 146
4. دوستخواه، جلیل، 1391، اوستا، ج 2، ص 664، خرده اوستا، آفرین گاهنبار، بند 3.

5. بویس، مری، 1377، چکیده تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی زاده ص 88.
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ــر  ــاز، از ه ــگام نی ــه هن ــت، ب ــز اس ــوز جای ــا هن ــد. ام ــنگ در می آورن دور آن را از س
مــکان پاکیــزه ای کــه بتــوان آن را تقدیــس کــرد و بــه هنــگام ذبــح پــاک نگاه داشــت، 
اســتفاده کننــد .... ایرانیــان از فــرش علــف بــرای زمیــن قربانــگاه اســتفاده می کننــد. 
و علــف آن را در گذشــته »بارســمان Barsman« می نامیدنــد و امــروزه »برســم 
Barsam« می نامنــد. علــف را زیــر پــای حیــوان قربانــی پهــن کــرده، الشــه ی پوســت 
ــی  ــوان قربان ــرا »اصــل جســم حی ــرک شــود. زی ــا تب ــد ت ــده را روی آن می انداختن کن
شــده از گیــاه اســت و بــا ایــن رســم ]موبــد[ دوبــاره حیــوان را بــا اصــل خــود پیونــد 
می دهــد«. از ایــن گذشــته می پندارنــد چــون ایــزد بــه عنــوان مهمــان بــرای شــرکت در 

ــیند«۱. ــد روی آن می نش ــدا می کن ــور پی ــت حض ضیاف
به گفته مری بویس:

 »درخود پاوی تقدیس شده، مینوی زمین جا داشت. مینوی آسمان، در هاون 
سنگی قرار می گرفت که در آن با دسته سنگ ]گیاه[ »هوم« )به سانسکریت 
ســوما( نماد آفرینش کوبیده می شد. حیوانی که می بایست ذبح شود، نشان 
آفرینش جانوران بود. آب در جام نوشــابه تقدیس یافته و آتش در منقلی که 
نذورات را در آن می گذاشتند، حضور داشــت. خود روحانی مأمور اجرای 
مراســم مظهر آفرینش آدمی بــود که الزم می آمد در حــد اعالی ممکن از 
طهارت باشد تا مراسم، تطهیر شــش آفرینش دیگر را که انجام می داد مؤثر 

واقع شود و ستایش و نیایش او را ایزدان پذیرا شوند«۲.
البتــه »قربانــی کــردن حیــوان نیــز محــدود بــه »پــاوی« و منحصــر بــه آداب مذهبی 
ــوان آن  ــد، می ت ــت ها برمی آی ــراوان یش ــای ف ــه از گواهی ه ــه ک ــوده، همانگون ــوم نب ه

را جــدا از دیگــر مراســم آیینــی بــه جــا آورد«۳.

1. بویس، مری، 1393، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی زاده، ج 1، ص 197.
2. بویس، مری، 1377، چکیده تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی زاده، ص 89-88.
3. بویس، مری، 1393، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی زاده، ج 1، ص 199-198.
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زمان قربانی

ــت؛  ــام می گرف ــر انج ــش از ظه ــاب و و پی ــوع آفت ــس از طل ــی پ ــواًل قربان »معم
ــت«۱.  ــام می گرف ــود انج ــر ب ــت مه ــت حمای ــه تح ــن گاه روز ک ــول اولی ــون در ط چ
چنانچــه از اوســتا برمی آیــد زمــان اجــرای مراســم نیایــش برخــی ایــزدان در روز بــوده 
و از اجــرای آن در شــب نهــی شــده اســت بــرای نمونــه مراســم َزور آناهیتــا »از هنــگام 
ــه گاه فــرو رفتــن خورشــید«۲ اســت. و در ادامــه آمــده اســت  ــا ب برآمــدن خورشــید ت
ــوی  ــد۳. از س ــزار می کردن ــب برگ ــود را در ش ــم خ ــدان مراس ــتان و درون ــه دیوپرس ک
ــر ایــن بــود کــه »اگــر خورشــید برنیایــد، دیــوان آنچــه را کــه در هفــت  ــاور ب دیگــر ب
ــای  ــر آفریده ه ــدند و ب ــر می ش ــب قوی ت ــوان در ش ــد«۴. دی ــود کنن ــت ناب ــور اس کش
ــری مَینگــوَره« »از نیمــه  ــام »َزی ــه ن ــوی ب ــه دی ــرای نمون ــد. ب ــه می بردن ــی حمل اهورای
شــب تــا دمیــدن خورشــید، هــزاران آفریــده ی ســپند مینــو را می کشــد«5. بــه همیــن 
خاطــر انجــام کارهایــی در شــب ممنــوع بــود بــرای نمونــه بــردن مــرده به ســوی دخمه 
ــز نبــود و در صــورت ناچــاری  ــا ریختــن آب در شــب جای در شــب ممنــوع بــود۶ و ی
بایــد یــک یتا آهــو ویریــو بخوانــد و ســپس بریــزد۷. حتــی نوشــیدن آب در شــب جایز 
نبــود و در صــورت ضــرورت بایــد پیــش از آن غــذا خــورد و ســپس در روشــنی آن را 

نوشــید تــا از شــدت گنــاه کاســته شــود۸.
بویس گوید: در نیرنگستان با تندی و قهر می گوید:

1. بویس، مری، 1397، کانون دین زرتشتی در ایران، ترجمه حسین ابراهیمیان، ص 316.
2. دوستخواه، جلیل، 1391، اوستا، ج 1، ص 314، آبان یشت، بند 91.

3. همان، بند 94.
4. همان، ص 323، خورشید یشت، بند 3.

5. همان، ج 2، ص 803، وندیداد، فرگرد سیزدهم، بند 6.
6. همان، ص 746، وندیداد، فرگرد هشتم، بند 4.

7. اون واال، مانکجی، 1922، روایات داراب هرمزدیار، ج 1، ص 92، از روایت کامه بهره.
8. دابار، 1909، صد در نثر، ص 25، در 30. و نیز صد در بندهش، ص 148، در 78 و نیز ص 149 در 78.



قربانی در آیین زرتشت۱۳۶

آنکس کــه در فاصله فرو رفتن خورشــید و برآمدن آن نــذری به آب دهد، 
همانند آن است که آن را در دهان اژدها گذاشته باشد.

برهمنــان نیــز بــر همیــن باورنــد کــه نیروهــای خبیــث و شــیطانی همیشــه مترصــد 
ــا آنچــه را نــذر ایــزدان می شــود از میــان راه برباینــد. هــم در ایــران و هــم  و مراقبنــد ت
در هندوســتان، بامــدادان، مناســب ترین و بهتریــن وقــت بــرای انجــام مراســم مذهبــی 
دانســته می شــود. تفــاوت در اینجاســت کــه هنــدوان هنــگام بامــداد را افضــل مواقــع 
ــات  ــان انجــام مراســم یســنا را در دیگــر اوق ــا ایرانی ــد. ام ــرای انجــام مراســم می دانن ب

ــد«۱. ــز نمی دانن ــاًل جای اص
موبد قربانی گزار

ــد  ــور موب ــه »حض ــود در نتیج ــتایش ب ــم س ــی از مراس ــی بخش ــه قربان ــا ک از آنج
ــود«۲.  ــب ب ــی و واج ــم، الزام ــرای مراس ــگام اج هن

به گفته هرودوت 
»قاعده برآنست که هیچ قربانی بدون حضور یکی از مغان اهداء نمی شود«۳. 
»طهارت موبدی که مأمور اجرای مراســم بود می بایست در عالی ترین حد 

ممکن باشد«۴. 
»در هنگام ذبح باید مانثراها یا عباراتی از اوســتا زمزمه شــود. سپس موبد، 

بخش مناسبی از الشه را وقف هوم می کند«5. پ
س از پایــان قربانــی موبــد در ازای انجــام مراســم وجوهــات شــرعی دریافــت 

1. بویس، مری، 1393، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی زاده، ج 1، ص 200.
2. همان، ص 199.

3. هرودوت، 1382، تاریخ هرودوت، ترجمه هادی هدایتی، ج 1، ص 216.
4. بویس، مری، 1393، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی زاده، ج 1، ص 197.

5. همان، ص 199.
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می نامنــد۱.  »Ashodad »اشــوداد  را  آن  کــه  می کــرد 
در روایــات داراب هرمزدیــار دربــاره طهــارت ذابــح گویــد کــه هیربــد زاده ای پاک 

و شایســته و برشــنوم کرده باشــد۲.
حتــی در زمانــی هــم کــه موبــدان اجــرای قربانی را بــه دیگــران واگــذار کردنــد باز 
هــم داشــتن طهــارت بــرای ایــن کار اصلــی مهــم بــه شــمار می رفــت. بــرای نمونــه در 
ســال ۱۹۶۴ کــه مــری بویــس آییــن برشــنوم نه شــبه را گــزارش می کنــد گویــد یکی از 
حاضریــن فــردی بــه نــام بهــرام خدابخــش ســامی بــود کــه »در یــک شــرکت حفاری 
در تهــران کار می کــرد و بــا وجــود اینکــه در حــدود ســی ســال داشــت، فــردی قــوی و 
خــوش بنیــه بــود. او در اوقــات جشــن بــه خانــه ی خــود در مزرعــه می آمــد و در آییــن 
ذبــح گوســفند قربانــی کمــک می کــرد. از ایــن رو آقــا رســتم ترغیبــش کــرد کــه بــه 
منظــور کســب شــرایط الزم بــرای آن آییــن نــه شــب شــود )جمشــید ســامی کــه قربانی 

کننــده ی قدیــم اینجــا بــود، بــرای آمــاده شــدن ســه بــار تطهیر شــده بــود«(۳.

دستور ذبح

دربــاره نحــوه ذبــح گوســفند در میــان متــون زرتشــتی گــزارش جالبــی وجــود دارد 
ــد. در  ــی می زدن ــا چوب ــوان را ب ــح، حی ــدان پیــش از ذب کــه شــایان توجــه اســت. موب

دینکــرد پنجــم چنیــن آمــده اســت:
ُبخت ماری از آذرباد فرخ زادان می پرسد: 

»گوسفند را در هنگام کشتن و پیش از کارد چرا باید چوب زد؟«۴.

1. همان. به معنای »داده به مردی نیکو« )همان، ص 212، یادداشت 151(.
2. اون واال، مانکجی، 1922، روایات داراب هرمزدیار، ج 1، ص 261، از روایت کاووس کامدین.

3. بویس، مری، 1397، کانون دین زرتشتی در ایران، ترجمه حسین ابراهیمیان، ص 164-163.
4. آموزگار، ژاله و تفضلی، احمد، 1386، کتاب پنجم دینکرد، ص 78، فصل 23، پرسش 23.



قربانی در آیین زرتشت۱۳۸

موبد آذرباد فرخ زادان در پاسخ گوید: 
»دلیل چوب زدن به گوســفند، پیــش از به کار بــردن کارد، همراه با دیگر 
)کارهایی که( در این مورد باید انجام داد، این اســت: این کار بجز فایده ی 
آیینی کــه در پاک کردن چند دروج )در بر دارد(، خصوصًا برای آن اســت 
که ترس بســیار و بدمزگی )پیدا نشود( و آن دعاها باعث می شود که آن را بر 
خالف قانون و بیهوده کمتر بکشند و دیگر بخشایش بر گوسفند است و از 
این طریق، از این که به او کارد نزنند کمتر می ترســد و کمتر درد می بیند و 

بیهوده، زود به زود و در هر زمان بر اثر شدت آرزو گوسفند را نکشند«۱.
»بنا بر گوهی مارَبر َهَدَشــّبا اسقِف َهلَون زردشــت آموزش می داد که نباید 
گردن جانور را برید، زیرا هرمزد در آنجاســت، بلکه ابتدا باید آنها را با ضربه 
به کنار گردنشان با یک چوب بیهوش کرد، تا در زمان کشته شدن احساس 

درد نکنند«۲.
استرابو نیز گوید :

مغان با چماق قربانی را می کشــند۳. »اما بر مهری که از تخت جمشــید به 
دست آمده است، مجری مراسم قوچی کوهی را با دست راست، و خنجری 
را با دست چپ گرفته است )Scmidt II, PL. ۱5(. این تضاد در بردارنده دو 
نکته اســت، یکی آنکه اطالعات استرابون متأخر است و دیگر آنکه شیوه ی 

اجرای آیین ها در تمام مناطق شاهنشاهی الزامًا یکسان نبوده است«۴. 
در گزارش کتسیاس نیز سر بریدن حیوان آمده است آنجا که می گوید: 

1. همان، ص 100-102، فصل 24، پاسخ 23.
2. دوشن گیمن، ژاک، 1385، دین ایران باستان، ترجمه رؤیا منجم، ص 146.

3. استرابو،1382، جغرافیای استرابو، ترجمه همایون صنعتی زاده، ص 324-323.
4. بریان، پی یر، 1392، امپراتوری هخامنشی، ترجمه ناهید فروغان، ج 1، ص 377.



۱۳۹ بخش چهارم: قربانی

»کمبوجیه قربانی پیشــکش می کند اما وقتی قربانی ها را سر می برند، خونی 
جاری نمی شود«۱.

مری بویس گوید: 
»در این اواخر زرتشتیان ایران رسم بی هوش کردن حیوان را کنار گذاشته اند 
و مانند مســلمانان گلوی حیوان را می برند، اما سعی دارند درد و ناراحتی به 

حداقل رسیده باشد«۲.
وی درباره رفتار زرتشتیان با حیوان پیش از ذبح گوید: 

»درسال ۱۹۶۴ نویسنده این ســطور در چندین مراسم قربانی زرتشتیان یزد و 
روستاهای اطراف آنکه مراسم بر حسب دستورهای دینی انجام می شد شرکت 
داشــت و مشــاهده کرد تا چه اندازه تا آخرین لحظه پیش از ذبح از حیوان 

پذیرایی و پرستاری می شود«۳. 
وی درباره چگونگی قربانی در زیارتگاههای زرتشتی گوید: 

»یک حیوان زنده در حالیکه شــاخ هایش آرایش شــده اســت همراه آوای 
موسیقی و بر خالف عقربه های ســاعت هفت بار در اطراف صخره مقدس 

چرخانده می شود، و در همان حال جلوی او علف و شیرینی می ریزند«۴. 
همچنین گوید: 

»بوسیدن پیشانی حیوان، به دلیل پشیمانی، قسمت ثابت این آیین بود و یک 
بار پیش از اینکه گوسفند را از پله ها پایین ببرند، فرد برنده ی گوسفند به دالیلی 

1. همان، ج 2، ص 1435.
2. بویــس، مــری، 1393، تاریــخ کیــش زرتشــت، ج 3، ترجمــه همایــون صنعتــی زاده، ص 346، 

یادداشــت 198.
3. همان، ج 1، ص 268، یادداشت 97.

4. بویس، مری، 1386، بی بی شهربانو و بانوی پارس، ترجمه حمید احمدی، ص 123.
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به درون زیارتگاه بازمی گشت و مردی دیگر آن را به آرامی به طرف پایین ُهل 
می داد و پیشانیش را همانند او می بوسید«۱.

امــا دســتور ذبــح چارپایــان بــرای مــی زد گهنبــار و َزور آتــش ورهــرام بایــد هیربدی 
ــش و  ــد نیای ــدن چن ــس از خوان ــته پ ــام بس ــرده و پن ــنوم ک ــته و برش ــاک و شایس پ
خشــنودی خواســتن از بهمــن امشاســپند، بــا اســتفاده از کاردی تیــز هــر چــه زودتــر آن 

ــد و ســپس دســت و کارد را شســت۲. را ســر بری
در نیرنگســتان آمــده اســت کــه حیــوان بایســتی هنــگام ذبــح ســرزنده و هوشــیار 

باشــد۳ و نیــز چنیــن آمــده اســت کــه: 
»چون گوســفند نذر کردند )قربانــی کنند( زوت چون عــرق کند و چون 
صحبت کند و چون به طبیعت پاسخ دهد – )اگر( گوسفند کشته نشده است 

نباید آن را کشت و چون اگر کشته شود زوهر تقدیم نگردد«۴.
ــد کــه ســر آن  ــزی بکشــند می بای ــده اســت »چــون چی در صــدر در بندهــش آم
ــه  ــن خان ــد کــه در ای ــن می کنن ــزد نفری ــد هــوم ای ــد و اگــر نایشــته بخورن ــزی بیزن چی

ــاد«5. ــد مب فرزن
ــد. »از  ــه می کن ــوان اذکاری را زمزم ــدن حی ــر بری ــگام س ــد هن ــه موب ــت ک گذش
یســنای هفــت هــات )یســن ۳۹، بنــد ۱ و ۲( کــه هنــگام ذبــح حیــوان قربانــی تــالوت 
می شــود، در می یابیــم کــه در ایــران نیــز ماننــد هنــد اندیشــه و فکــر صاحــب قربانــی 

1. بویــس، مــری، 1397، کانــون دیــن زرتشــتی در ایــران، ترجمــه حســین ابراهیمیــان، ص 316، پاورقــی 
شــماره 13.

2. اون واال، مانکجی، 1922، روایات داراب هرمزدیار، ج 1، ص 261، از روایت کاوس کامدین.
3. بویــس، مــری، 1393، تاریــخ کیــش زرتشــت، ترجمــه همایــون صنعتــی زاده، ج 1، ص 207-206، 

یادداشــت 12.
4. علیشاهی، سارا، 1385، بررسی فرگرد اول نیرنگستان، ص 174، فصل نوزدهم، فقره 10.

5. دابار، 1909، صد در بندهش، ص 95، در 26، بند 5-4.



۱۴۱ بخش چهارم: قربانی

متوجــه و متمرکــز روان حیوانــی اســت کــه بایــد قربانــی شــود: 
»این چنین می ستاییم گوشــورون و گوش تشن و روان های خود و روان های 
چهارپایان را که مایه ی زندگی ما هستند، که ما برای آنهاییم و آنها برای مایند. 

روان های جانوران سودمند دشتی را می ستاییم«۱.
ــوده  ــی و آداب آن ب ــی قربان ــاره چگونگ ــانی درب ــتای ساس ــی از اوس ــا بخش گوی

ــم:  ــن می خوانی ــتم چنی ــرد هش ــت. در دینک اس
»درباره مقدار زوهری که از یک گوسفند است، دقت و حساب شدگی در 
ذبح کردن گوسفند درست مطابق با قانون ]دین[؛ پاکی ]گوسفند[ از عفونت 
و دیگر عیب ها و عدم بیماری و عدم نزاری و عدم جراحت خرفستر؛ نیرنگ 
ذبح کردن، انتخاب ذبح کننده و آماده کننده و حمل کننده ]و[ دهنده به او 

]که[ مصرف کننده ]است[.
و دلیل کشتن؛ و هر چه در این باره است.

درباره جایگاه و وظیفه زوت و راسپی ها در ]مراسم[ قربانی«۲.

چگونگی پیشکش قربانی به درگاه ایزدان

در مراســم یزشــن، یــا خوانــدن یســنا، بــه دو شــیوه اندامهــای قربانــی را بــه ایــزدان 
ــد. ــکش می کردن پیش

1- گوشدا

ــی  ــن قربان ــد. ای ــا یشــت گوســفندی می نامن ــی نخســت را گوشــدا ی مراســم قربان
ــد چهــارم از فصــل  ــرد. در بن ــی انجــام می گی ــی قربان ــا مراســم یســنا خوان همزمــان ب

1. قلی زاده، خسرو، 1392، دانشنامه اساطیری جانوران و اصطالحات وابسته، ص 339.
2. نظری فارسانی، محسن، 1397، کتاب هشتم دینکرد، ص 128، بخش 28، بند 13-11.
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یازدهــم شایســت ناشایســت آمــده اســت کــه هــر یــک از اعضــای گوســفندی کــه 
در ایــن مراســم قربانــی شــده اســت بایــد بــه کــدام یــک از ایــزدان تقدیــم شــود۱. ایــن 
ــه دوشــن  ــه گفت ــا ب ــن بن ــی در روایــت پهلــوی۲ و همچنی ــم اعضــای قربان نحــوه تقدی
گیمــن در فصــل ششــم از دینکــرد هشــتم نیــز آمــده اســت۳. البتــه ایــن رســم ریشــه در 
خــود اوســتا دارد و در هــوم یشــت آمده اســت کــه از میــان اعضــای قربانــی، دو آرواره 
و زبــان و چشــم چــپ پیشکشــی اســت کــه اهورا مــزدا بــه هــوم ارزانی داشــته اســت۴.

ــان و آرواره و چشــم چــپ  ــی زب ــان اعضــای گوســفند قربان ــن مراســم از می در ای
از آن ایــزد هــوم، گــردن بــرای اردیبهشــت، ســر بــرای ایــزد بــاد، دســت راســت بــرای 
ــرای فروهــر گشتاســپ، ران  ــرای درواســپ، ران راســت ب اردویســور، دســت چــپ ب
چــپ بــرای فروهــر جاماســپ، پشــت بــرای رتوبــرزت، پهلــو بــرای موجــودات مینوی، 
ــرای هفتورنــگ، شــانه  ــرای ســتاره وننــد، گــرده ب ــه ب ــرای ســپندارمذ، خای شــکمبه ب
ــرای  ــه( ب ــت )ماهیچ ــپند، دس ــر مهراس ــرای فروه ــش ب ــون، ُش ــر روحانی ــرای فروه ب
آبــان، دل بــرای آتــش، چــرب روده بــرای اردافــرورد، دنبالچــه بــرای فروهــر زرتشــت، 
ــرای دیگــر  ــد ب ــی مان ــر چــه باق ــاه، و ه ــرای م ــاد اردا، چشــم راســت ب ــرای ب ــه ب دنب

امشاســپندان.
در روایت پهلوی چنین آمده است:

1. مزداپــور، کتایــون، 1390، شایســت ناشایســت، ص 146-147، فصــل یازدهــم، بنــد 4. و نیــز و نیــز 
مزداپــور، کتایــون، 1378، بررســی دســتنویس ام. او 29 داســتان گرشاســب، تهمــورس و جمشــید گلشــاه 

و متن هــای دیگــر، ص 333، بخــش گوشــدا.
2. میرفخرایی، مهشید، 1390، روایت پهلوی، ص 350، فصل پنجاه و نهم، بند 3.

ــه،  ــک: مول ــز ن ــم، ص 146. و نی ــا منج ــه رؤی ــتان، ترجم ــران باس ــن ای ــن، 1385، دی ــن گیم 3. دوش
ــی،  ــنت مزدای ــتی و س ــاله زرتش ــتان: مس ــران باس ــی در ای ــطوره وکیهانشناس ــن، اش ــان، 1395، آیی ماری

ــد 2. ــی، ص 130، بن ــد میرزای ــه محم ترجم
4. دوستخواه، جلیل، 1391، اوستا، ج 1، ص 151، یسنا هات 11، بند 5-4.



۱۴۳ بخش چهارم: قربانی

ــن  ــد گوشــودای آن ای زمانــی کــه >گوســفند، گاو و ...< کشــته شــود، پــس بای
گونــه تقســیم شــود: آرواره، زبــان و چشــم چــپ از آن ایــزد هــوم؛ گــردن از آن ایــزد 
اردیبهشــت؛ ســر از آن ایــزد وای؛ بــازوی راســت از آن ایــزد اردویســور؛ بــازوی چــپ 
ــر  ــپ از آن فروه ــپ؛ ران چ ــر جاماس ــت از آن فروه ــپ؛ ران راس ــزد درواس از آن ای
ــرود  ــی اردا ف ــادگان؛ یعن ــای م ــو از آن مینوه ــرزد؛ پهل ــو ب ــت از آن رت ــب، پش گشتاس
ــد؛ گــرده از آن هفــت  ــد از آن ســتاره ونن مردمــان مــاده؛ شــکم از آن ســپندارمد؛ ُگن
ــر از آن  ــتاران؛ جگ ــر ارتش ــش از آن فروه ــرونان؛ ُش ــر آس ــینه از آن فروه ــگ؛ س اورن
ــه از آن  ــران؛ دنبالچ ــرود ن ــرب روده از آن ارداف ــپند؛ چ ــپرز از آن مانسرس ــهریور؛ س ش
فروهــر زردشــت ســپیتمان؛ دم از آن ایــزد بــاد پرهیــزکار؛ هــر چــه کــه از ایشــان باقــی 

ــورد گوشــودا گفــت۱. ــود کــه در م ــد، از آن دیگــر امشاســپندان؛ کســی ب بمان
ناگفته نماند مری بویس که در ۱۹۶۴ مراسم قربانی زرتشتیان را دیده است گوید: 

»بخش های کوچکی نیز هســتند که با وجود مصرف شدن، بر حسب آیین 
ناپاک دانسته می شود و بنابراین هرگز تقدیس و نذر نمی شوند. این بخش ها 

شامل سر، دست، و خون حیوان قربانی است«۲.
درباره انواع گوشت در گوشدا در روایت پهلوی چنین آمده است: 

»۶۹- گوشــت پخته جایز است، برشته جایز است، نمک سود جایز است و 
حتی اگر کمی برشتگی بر آن پیدا باشد، پس جایز است و گوشت خام جایز 

نیست. کسی هست که چنین گوید که: »خام نیز جایز است«.
 سوشیانس گفته است که: 

»گوشــت خام را نباید خورد زیرا مرد >با خوردن آن< پســت تر شــود«؛ و 
گوگشنسب گفته است که: »باید خورد زیرا مرد >با خوردن آن< چابک تر 

1. میرفخرایی، مهشید، 1390، روایت پهلوی، ص 350، فصل پنجاه و نهم، بند 3.
2. بویس، مری، 1397، کانون دین زرتشتی در ایران، ترجمه حسین ابراهیمیان، ص 67.
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)=شجاع تر( شود«۱.
ــورد  ــا آن م ــدان کهــن دیگــران را ب ــود کــه موب ــی ب ــم خــوش گوشــدا حکایت طع
طعنــه قــرار می دادنــد. منوچهــر موبــد بــزرگ پــارس و کرمــان در نامــه دوم خــود بــه 

ــد:  ــرادرش زاداســپرم گوی ب
»به هیربدی گفتند که: تو چرا گوشدای مطبوع )=خوش طعم(، فراموشت 
نشد ]اما[ هیزم و بوی )=بخور( آن را، که نمی توان خورد، فراموش کردی؟«۲.

2- یشت گوسفندی

در همــان فصــل از شایســت ناشایســت در بنــد پنجــم اســت که می گوید پیشــکش 
قربانــی در مراســم گوشــودا همانند قربانی یشــت اســت بــا اندکــی اختالف۳.

دکتر مزدا پور درباره این دو مراسم گوید: 
»در »یشــت با گوســفند« عمل قربانی کــردن هنگام خواندن یســنا انجام 
می گرفت. قربانی را قبل از قرائت یســن ۸، به یزشــنگاه می آوردند و پس از 
کشــتن و پختن آن، هنگام خواندن یســن ۳۴، از هفت هات، از آن چاشنی 
می گرفتند.... یشت گوسفندی در تقابل با »یشت گوشودایی« قرار دارد که 
در آن، گوسفند بریان و درســته بر می زد نهاده و اندامهای آن یکجا و با هم 

یشته می شود«۴.

1. میرفخرایی، مهشید، 1390، روایت پهلوی، ص 346، فصل پنجاه و هشتم، بند 69-68.
2. قاسمی پور، مهدخت، 1391، بررسی نامه دوم منوچهر، ص 59، فصل نهم، بند 3.

ــور،  ــز مزداپ ــد 5. و نی ــم، بن ــل یازده ــت، ص 147، فص ــت ناشایس ــون، 1390، شایس ــور، کتای 3. مزداپ
کتایــون، 1378، بررســی دســتنویس ام. او 29 داســتان گرشاســب، تهمــورس و جمشــید ِگلشــاه و 

متن هــای دیگــر، ص 333، بخــش گوشــدا.
4. مزداپور، کتایون، 1390، شایست ناشایست، ص 149 یادداشت 6.



۱۴5 بخش چهارم: قربانی

مری بویس درباره قربانی در مراسم یسنا می گوید: 
»قربانی کردن حیوان در حین یســنا در مراکز سنتی زرتشتیان ایران تا اواسط 
سده بیستم مرسوم بود. در میان پارسیان هند آثار بجا مانده از نذر گوشت در 

این مراسم تا اواخر سده نوزدهم دیده می شود«۱.

کیفیت گوشت قربانی برای مراسم

ــه کار  ــی ب ــم دین ــه در مراس ــتی ک ــت گوش ــاره بهداش ــت درب ــت ناشایس در شایس
ــت:  ــده اس ــن آم ــت چنی می رف

»گوشت را چون ذره ای گندیدگی یا گشتگی )= فساد و بو گرفتگی( باشد، 
نباید یشت«۲.

زنان و قربانی
به گفته بویس :

»زنان به ندرت جدای از شوهران خود یک قربانی خونین به جا می آوردند. 
اما آیین های کوچک منظمی وجود داشــت که فقط به وسیله ی زنان انجام 

می گرفت و طی آنها برای قربانی از مرغ استفاده می کردند«۳.
ــرای  ــود. ب ــری ب ــاه پ ــفره ش ــرای س ــی ب ــم قربان ــم ها مراس ــه آن مراس ــه از جمل ک
نمونــه مهربانــو پــس از مــرگ شــوهرش در حالیکه پســری شــش ســاله و بیمار داشــت 
شــاه پــری را در خــواب دیــد و بــه شــرط قــرار دادن اتــاق مجزایــی بــه نــام او و برگزاری 
مرتــب ســفره شــاه پــری پســرش را شــفا داد. آن پســر بــه ســهراب شــاه پــری معــروف 

ــی زاده، ص 152،  ــون صنعت ــه همای ــت، ترجم ــش زرتش ــخ کی ــده تاری ــری، 1377، چکی ــس، م 1. بوی
ــت 14. یادداش

2. مزدا پور، کتایون، 1390، شایست ناشایست، ص 133، فصل 10، بند 34.
3. بویس، مری، 1397، کانون دین زرتشتی در ایران، ترجمه حسین ابراهیمیان، ص 93.



قربانی در آیین زرتشت۱۴۶

شــد و بعدهــا بــه بمبئــی رفــت و ثروتمنــد شــد. وی از بمبئــی بــرای تزئیــن اتــاق مبلغی 
پــول می فرســتاد. بــه تدریــج ایــن آییــن ماهیانــه چنــان مشــهور شــد کــه نــه تنهــا زنــان 
نــازا و بیمــاران کــه حتــی مــردان متمــول یــزدی هــم بدانجــا می رفتنــد و گوســفند و بــز 
قربانــی می کردنــد۱. یــا خورشــید کاووســی پــس از توســل بــه ســفره شــاه پری پــس از 

هفت دختر صاحب پسری چابک شد و در پایان سال گوسفندی قربانی کرد۲.

چه کسانی از خوردن گوشت محروم بودند؟

ــرای  ــزدان ب ــی ای ــز بهــرام یشــت، اســتفاده از قربان ــر یشــت و نی ــه گــزارش تی ــا ب بن
همــگان آزاد نبــود و بنــا به دســتور اوســتا برخــی از پیشــکش نذری محــروم بودنــد. در 
تیر یشــت پــس از آنکــه گویــد مــردم ســرزمینهای ایرانــی بایــد بــرای بهرام گوســفندی 

یــک رنــگ بریــان کننــد آمــده اســت: 
»از آن نیاز، راهزن یا زن روســپی یا ]نا[ َاَشــَونی را که »گاهان« نمی سراید و 

برهم زِن زندگانی و پتیاره ی دیِن اهورایِی زرتشت است، نباید بهره ای برسد.
اگر از آن نیاز، راهزن یا زن روسپی یا ]نا[ َاَشَونی را که »گاهان« نمی سراید و 
برهم زِن زندگانی و پتیاره ی دیِن اهورایِی زرتشت است، بهره ای برسد، هر آینه 
ه مند چاره و درمان را برگیرد«۳. همین عبارت عینًا در بهرام  ِتشــَتِر رایوَمنِد َفرِّ

یشت تکرار شده است۴.
در ارت یشت نیز آمده است: 

»از آن ]نیاِز[ َزروی که پیشــکش من شــود، نباید به مرداِن َســترَون، به زنان 

1. همان، ص 96-95.

2. همان، ص 97-96.
3. دوستخواه، جلیل، 1391، اوستا، ج 1، ص 343، تیر یشت، بند 60-59.

4. همان، ص 441-442، بهرام یشت، بند 52-51.
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روسپی که دشتان نشــوند، به کودکان ناُبرنا و به دوشــیزگاِن شوی ناگزیده 
بهره ای نرسد«۱.

ــه عمــل می آمــد چنانچــه در مراســم  ــراد هــم ممانعــت ب ــن اف شــاید از حضــور ای
ــود:  ــه ب ــا گفت ــزد آناهیت ــد. چــرا کــه ای ــا کســانی را راه نمی دادن آناهیت

»از این َزور من »َهِرَت« تبدار، نارســا تن، »َسچی«، »َکسویش«، زن، ]نا[ 
پارسایی که »گاهان« نمی سراید و پیِس جدا کرده تن نباید بنوشد.

مــن بدان آیین زوری که کور و کر و کوتاه باال و نابخرد و »آر« و غشــی و 
دیگر داغ خوردگان اهریمن برگزارند پای نمی گذارم.

از این َزوِر من، گوژ سینه، گوژ پشت، کوتاه تن و تباه دندان نباید بنوشد«۲. 
این ایزد تاکید دارد که »آیین َزوری که من بدان پا نگذارم، شایســته ستایش 

دیوان است«۳.
ایــن کســان بــه دو دلیــل در ایــن مراســم ها اجــازه حضــور نداشــتند نخســت اینکــه 
داغ اهریمنــی در تــن داشــتند و دیگــر اینکــه بــا وجــود ایشــان ایــزد آناهیتــا در مراســم 
حضــور نمی یافــت. در نتیجــه بهتریــن راه بــرای بدســت آوردن دل ایــن ایــزد جلوگیری 

از شــرکت ایــن دســت از افــراد بــود.
ــد روز غســل  ــد چن ــزدان شــخص بای ــرای حضــور در مراســم ســتایش ای گاهــی ب
ــرد. ــل می ک ــه را تحم ــن تازیان ــان چندی ــاِر گناه ــدن از ب ــاک ش ــرای پ ــرد و ب می ک

در مهریشت چنین آمده است:
»َزرتشت پرسید:

1. همان، ص 477، َارت یشت، بند 54.
2. همان، ص 314، آبان یشت، بند 93-92.

3. همان، ص 315، آبان یشت، بند 95
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ای اهوره مزدا!
َاَشــَون مرد چگونه می تواند از َزور به آیین ساخته، بهره گیرد و چنان کند که 

مهِر فراخ چراگاه- که او را می ستاید- خشنود شود و نهادش آرامش یابد؟
آنگاه اهوره مزدا گفت:

آنان باید سه شبانروز تن خویش را بشویند و پادافراه ]گناهان[ را، سی تازیانه 
بر خود روا دارند.

آنان باید ســتایش و نیایش مهِر فــراخ چراگاه را، دو شــبانروز تن خویش را 
بشویند و پادافراه ]گناهان[ را، بیست تازیانه بر خود روا دارند.

ستایش و نیایش مهِر فراخ چراگاه را، کسی که در ]سرودن[ »ستوت یسنه« و 
»ویسپرد« شایستگی نشان ندهد نباید از این َزور بهره گیرد«۱.

سهم موبدان از قربانی

ــه ای  ــا هدی ــزد ی ــی و دیگــر مراســمات م ــه خاطــر اجــرای مراســم قربان ــدان ب موب
ــل دادِن،  ــر غس ــد در براب ــل دهن ــدان غس ــداد موب ــر وندی ــا ب ــد. بن ــت می کردن دریاف
شــهریار، شــهربان، دهخــدا، خانه خــدا، بانــوی خانــواده، کنیزخانــواده، و کوچکترین 
ــه ترتیــب چنیــن مــزدی دریافــت می کنــد: شــتر گرانبهــا، نریانــی،  ــواده ب ــد خان فرزن
ــره۲.  ــی، و ب ــاده گاو بارکش ــی، م ــخم زن ــاده گاو ش ــاله، م ــه س ــاده گاو س ــر، م گاو ن
تاورنیــه گویــد زنــان پیــش از غســل عــادت ماهیانــه بــز، کبوتــر یــا مرغــی را بــه موبدان 

ــد۳. ــکش می کن پیش
ــدان را جــدا  ــا نخســت می بایســت ســهم موب ــا و گاهنباره ــر ســنت در میزده ــا ب بن

1. همان، ص 382-383، مهر یشت، بند 122-121.
2. همان، ج 2، ص 777، وندیداد، فرگرد نهم، بند 38-37.

3. تاورنیه، 1382، سفرنامه تاورنیه، ترجمه حمید شیرانی، ص 101.



۱۴۹ بخش چهارم: قربانی

کــرده و بــه ایشــان داد. بنا بر پــاژک نســک »ردان بزرگتــر ]و[ بهتــر را زودتــر ]از دیگران 
بهــر[ بایــد ســپرد؛ اگــر بهــر ردان را ندهنــد گاهنبــار را نبایــد انجــام شــده شــمرد«۱.

سگ و قربانی

بنــا بــر وندیــداد شــیر و چربی و گوشــت خوراک بایســته ســگ اســت۲. در مراســم 
قربانــی بخشــی از گوشــت قربانــی بــه ســگ اختصــاص داشــت. مشــی و مشــیانه پس 
ــد و »از آن  ــد ســهمی را در آتــش گذاردن ــان کردن از آنکــه نخســتین گوســفند را بری
ــزدان. کرکــس مــرغ فــراز  ــد و گفتنــد کــه ایــن بهــره ی ای ــه آســمان افگندن ــاره ای ب پ
رفــت، نتوانســت گرفــت، ســگ آن را از ایشــان ببــرد، زیــرا نخســت گوشــت را ســگ 
ــک  ــن، در شــکم گوســپند، در ی ــگام پخت ــی گوســفند »هن ــس از قربان بخــورد«۳. پ
قطعــه از روده تکه هــای مختلــف اندام هــای درونــی آن را جــای می دهنــد. ایــن روده 

ــه ســگ می رســد«۴. پــس از انــدام خوانــدن ب
 به گفته بویس:

 »سهم ایزد هوم از آنچه قربانی می شود، زبان حیوان قربانی شده است. زبانی 
را که نذر ایزد هوم شــده است کباب می کنند تا »بوی Boy« آن رها شود و 

آن گاه آن را با آداب خاص به سگ می دهند«5.

درون و میزد در اوستا

دو ســفره در میــان زرتشــتیان رایــج اســت کــه ریشــه در اوســتا دارد و در هــر دو از 

1. نظری فارسانی، محسن، 1397، کتاب هشتم دینکرد، ص 50، بخش 6، بند 8.
2. دوستخواه، جلیل، 1391، اوستا، ج 2، وندیداد، فرگرد سیزدهم، بند 28.

3. بهار، مهرداد، 1395، بندهش، ص 82.
4. قلی زاده، خسرو، 1392، دانشنامه اساطیری جانوران و اصطالحات وابسته، ص 363.

5. بویس، مری، 1393، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی زاده، ج 1، ص 194.



قربانی در آیین زرتشت۱5۰

قربانــی و خوراکــی گوشــتی اســتفاده می شــده اســت. یکــی از آن ســفره ها »درون« 
و دیگــری مــی زد نــام دارد. از درون در فقــره ۱5 از یســنای دهــم و در فقــره چهــارم از 
یســنای یازدهــم یــاد شــده اســت »در تفســیر پهلــوی ســور ترجمــه شــده ... چنانچــه 
از فقــرات مذکــور بر می آیــد از کلمــه درون قربانــی یــا ســوری کــه از گوشــت باشــد 
اراده کرده انــد«۱. یســنای ســوم تــا هفتــم را »درون یشــت« می خواننــد کــه بنــد 

نخســت آن نکتــه ای دارد و آن اینکــه در ایــن بنــد چنیــن آمــده اســت:
)اینــک( برســم نهــاده شــده، بــا َزور، در هنــگام هاونــی )بامــداد( خــورش مــی زد، 
خــرداد )و( امــرداد )و( شــیر خوشــی دهنــده را خواســتار ســتائیدنم«۲. نکتــه مهــم ایــن 

اســت کــه پــورداوود گویــد: 
»در سر کلمه ای که به »شیر« ترجمه شده و در متن »گااوش« آمده اختالف 
کرده اند برخی به معنای گوشت گرفته اند و برخی دیگر بمعنی شیر و برخی 

هم بهمان معنی لغوی کلمه گاو دانسته اند«۳. 
ــه در یســنای چهــارم  ــد. البت ــای شــیر را ارجــح می دان ــد خــود همــان معن هــر چن

ــن آورده اســت:  ــن مشــابهی چنی ــورداوود در مت اســتاد پ
»این هومها و میزدها و زورها و برسم را از روی راستی گسترده شده و گوشت 

خوشی دهنده؛ خرداد )و( امرداد و شیر خوشی دهنده و هوم و ...«۴. 
ــیر  ــن ش ــده و ای ــی دهن ــت خوش ــات ۲۴ »گوش ــت از ه ــد نخس ــه بن ــا در ترجم ی

ــن  ــد: »ابتدایی تری ــی گوی ــزن غیب ــد بی ــی شــماره 1. موب ــورداوود، 1387، یســنا، ج 1، ص 179، پاورق 1. پ
معنــی درون قطعــات حیــوان قربانــی شــده اســت« )غیبــی، بیــژن، 1396، دوازده متــن باســتانی، ص 346(.

2. پــورداوود، ابراهیــم، 1387، یســنا، ج 1، ص 131، هــات 3 بنــد 1، 20. و نیــز ص 151، هــات 7، بنــد 
1 و ص 154، بنــد 20. ص 156، هــات 8، بنــد 1.

3. همان، ص 131، پاورقی شماره 1.
4. همــان، ص 138، هــات 4، بنــد 1 و ص 139 بنــد 3. و نیــز نــک: دوســتخواه، جلیــل، 1391، اوســتا، 

ج 1، ص 112.



۱5۱ بخش چهارم: قربانی

روان«۱ آورده اســت. وی دربــاره ایــن کار گویــد: 
»در جمالت گوشت خوشی دهنده و شیر خوشی دهنده در هر دو جا کلمه 
گاو آمده اســت بنظر نگارنده از اولی گوشــت و از دومی شــیر اراده شده 

است«۲. 
ــه بخشــایش  ــار بیشــتر از درون اســتفاده نشــده اســت و آن را ب ــک ب ــا ی در گاتاه
ــه مســتندات گذشــته و  ــا توجــه ب ــه هــر حــال ب ــد۳. ب و بهــره و روزی ترجمــه کرده ان

ــت. ــده اس ــتفاده می ش ــی اس ــت قربان ــفره از گوش ــن س ــده در ای آین
و امــا »مــی زد« کــه »عبــارت اســت از نــذر و تقدیمــی غیــر مایع چــون نــان و میوه 

و گوشــت کــه در جشــن دینــی )یزشــنه( بر ســر خــوان نهنــد«۴. پــورداوود گوید: 
»می زد چیزی خوردنی اســت که در جشــن دینی )یزشنه( بر سر خوان نهند 

چون نان و گوشت و میوه«5. 
یا گوید: 

»می زد به معنی مطلق خوردنی اســت و از آن نذورات و خیرات گوشت نیز 
مفهوم می شود«۶. 

ــرای  ــفندی را ب ــد گوس ــتان بای ــه مزداپرس ــت ک ــده اس ــار آم ــگان گاهنب در آفرین

1. پورداوود، ابراهیم، 1387، یسنا، ج 1، ص 222، هات 24، بند 1. و نیز ص 223، بند 6.
2. همان، ص 148، پاورقی شماره 1.

3. پورداوود، ابراهیم، 1381، یادداشت های گاتاها، ص 180.
4. اوشــیدری، جهانگیــر، 1387، دانشــنامه مزدیســنا، ص 446. و نیــز نــک: آذرگشســب، فیــروز، 1383، 

گات هــا، ج 1، ص 600.
5. پورداوود، ابراهیم، 1381، یادداشت های گات ها، ص 181-180.
6. پورداوود، ابراهیم، 1387، یسنا، ج 1، ص 131، پاورقی شماره 1.



قربانی در آیین زرتشت۱5۲

میدیــوزرم »مــی زد« بدهنــد۱. چنــان چــه گذشــت در درون یشــت چنــد بــار از خورش 
ــود. ــاد می ش ــز از آن ی ــر نی ــای دیگ ــد و در بخش ه ــاد ش ــی زد ی م

نکتــه دیگــر اینکــه مــی زد ریشــه در گاتاهــا دارد. در بنــد ســوم از هــات ۳۴ نامی از 
مــی زد بــرده شــده اســت. در ایــن بنــد چنیــن آمــده اســت: »َات تویــی مــی زدم اهــورا 

نمنگهــا اشــایی چــا داما«.
موبد آذرگشسب در توضیح »می زدم« گوید: 

»در گزارش پهلوی این واژه را به معنی »فدیه و قربانی« آورده و مقصود از آن 
را گوشت دانسته اســت. بارتولومه و پورداوود به معنی »خوردنی چون نان و 

گوشت و میوه« ترجمه کرده«۲. 
ــی  ــه قربان ــاور اســت کــه مــی زد در گاتاهــا ب ــن ب ــر ای ــورواال ب ــه همــراه تاراپ وی ب

ــدارد۳. ــتگی ن ــانی بس ــر ساس ــوم عص ــی و آداب و رس حیوان
پور داوود در ترجمه نخست خود گوید: 

»با تعظیم و تکریم می زد خود را تقدیمتان می کنم ای اهورا و ای اشا«۴. 
و در پاورقی گوید: 

»در اوستا می زد آمده است بمعنی فدیه می باشد«5. 
البته وی مراد از این می زد و فدیه را نماز می داند و نه قربانی و مانند آن۶.

 وست در یادداشتی گوید: 

1. دوستخواه، جلیل، 1391، اوستا، ج 2، 644-645، بند 3.
2. آذرگشسب، فیروز، 1383، گات ها، ج 1، ص 657.

3. همان، ص 658-657.
4. پورداود، ابراهیم، 1389، اوستا، گات ها، ص 157.

5. همان، پاورقی شماره 1.
6. پورداود، ابراهیم، 1386، گاتاها، ص 119، پاورقی.



۱5۳ بخش چهارم: قربانی

»این بند بر مبنای یک آیین ســنتی قربانی تنظیم شــده است که در آن یک 
متولِی متمّول، شماری از جانور را به خدایان پیشکش می کند و این کار برای 
برانگیختن بخشــش خدایان مزبور انجام می شود ]اما این قربانی در اینجا در 

قالب »پیشکش« جسم خود پرستندگان انجام می شود«۱.
تــا اینجــا روشــن شــد کــه ایــن واژه در گاتاهــا بــه کار رفته اســت و مفســرین پهلوی 

و برخــی از مترجمیــن غربــی آن را بــه معنــای قربانــی و گوشــت گرفته اند.

انواع قربانی در آیین زرتشتی

ــا  ــه تنه ــت ک ــته اس ــود داش ــادی وج ــای زی ــتی قربانی ه ــن زرتش ــًا در آیی مطمئن
شــماری از آن در منابــع بــه یــادگار مانــده اســت. ایــن مراســم چنــان مشــهور بــود کــه 
مســافران بیگانــه از آن خبــر داده انــد. یوهــان اشــترویس کــه حوالــی ۱۶۷۰ از اصفهــان 

ــد:  ــاره مراســم های زرتشــتیان گوی ــد کــرده اســت درب بازدی
گبرها »قربانی های ماهیانه انجام می دهند«۲.

الف( قربانی حیوانی در اوستا

ــا اشــاره  ــا نادیــده گرفتــن شــواهد مســلم اوســتایی تنهــا ب ــد رســتم شــهزادی ب موب
ــد:  ــد گوی ــرام یشــت کــه در آن دیوپرســتان گاو را زجرکــش می کردن ــد 55 به ــه بن ب
ــه دروغ پرســتان نســبت  ــزرگ شــمرده و آن را ب ــات را گناهــی ب ــی حیوان اوســتا، قربان

ــت«۳. داده اس
و اما شواهد اوستا بر جواز قربانی به شرح ذیل است:

1. وست، مارتین، 1394، گات ها ترجمه ای نوین، ترجمه خشایار بهاری، ص 132.
2. اشترویس، یوهان، 1396، سفرنامه یوهان اشترویس، ترجمه ساسان طهماسبی، ص 213.

3. شهزادی، رستم، 1367، جهانبینی زرتشتی، ص 55-54.



قربانی در آیین زرتشت۱5۴

1( قربانی برای ایزدان

بــا دقــت در متــون اوســتایی روشــن خواهــد شــد کــه قربانــی بــه دو دســته قربانــی 
عــام و خــاص تقســیم می شــود. قربانــی عــام همــان پیشــکش گوشــت بــه اهــورا مــزدا 

و دیگــر ایــزدان اســت و قربانــی خــاص تقدیــم قربانــی بــه ایــزدی خــاص.
در هــات ۲۴ یســنا از پیشکشــی گوشــت خوشــی دهنــده بــه اهــورا مــزدا و دیگــر 

نیــکان ســخن رفتــه اســت.
»به اهوره مزدا نیاز می کنیم این هوم و می زد و زور و برسم به آیین گسترده و 

گوشت خوشی دهنده و ...« ۱.
ــا وصــف »خوشــی دهنــده« پیشــکش شــده  در بندهــای دیگــری نیــز گوشــت ب

است۲.

2( قربانی برای هوم )سهم هوم از قربانی(

هــوم یــا »َهئــوَم« نــام گیاه مقدســی اســت کــه در مراســم آیینــی در هنگام ســرایش 
ــود و  ــده می ش ــاون کوبی ــری در ه ــای دیگ ــراه چیزه ــه هم ــاقه از آن ب ــد س ــتا چن اوس
ــان  ــزدی اســت کــه نمــاد و نگاهب ــام ای ــن ن ــد. همچنی افشــرده آن را پراهــوم می خوانن
ــا یازدهــم یســنا و بیســتمین یشــت از اوســتا کــه در  ــاه هــوم اســت و هــات نهــم ت گی

ســتایش ایــن ایــزد اســت »هــوم یشــت« نــام دارد.
ــی از  ــه یک ــی ب ــای قربان ــک از اعض ــر ی ــت ه ــام گرف ــی انج ــه قربان ــس از آنک پ
ایــزدان پیشــکش می شــود. در هــوم یشــت آمــده اســت کــه اهــورا مــزدا از اندامهــای 
قربانــی »دو آرواره و زبــان و چشــم چــپ« را بــه ایــزد هــوم ارزانــی داشــته اســت. در 

ــم: ــن می خوانی ــم چنی ــنای یازده یس

1. دوستخواه، جلیل، 1391، اوستا، ج 1، ص 181، یسنا، هات 24، بند 1 و نیز ص 187، بند 6.
2. همان، ص 112، یسنا، هات 4، بند 1 و 3.
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اهــوره َمــزدا – پــدر َاَشــَون – مــرا – کــه هــوم ام- از ]اندام هــای گوســفنِد[ پیشکشــی، 
دو آرواره و زبــان و چشــم چــپ ارزانــی داشــت.

آنکــه از ایــن پیشکشــِی بــه مــن – دو آرواره و زبــان و چشــم چــپ کــه اهــوره مــزدا 
مــرا ارزانــی داشــت پــاره ای بربایــد یــا بــردارد....

ــه اش »َدَهــک«  ــان و ارتشــتار و برزیگــر زاده نشــود؛ در خان ــه اش آُترب .... در خان
هــا و »مــوَرک« هــا و »َورَشــن« هــای گوناگــون زاده شــوند.

زود هوم دلیر را گوشت پیشکشی ِبُبر تا ترا به بند در نکشد ...«۱.
 و هوم در تهدید مشابهی گوید: 

»کسی که بر آن باشد تا پیشکشی به هوم را خود بخورد، ]هوم[ پسران خوب 
و پسران آتربان بدو ندهد«۲.

ایــن بخــش نیــز در روایــت پهلــوی چنیــن اســت: »و ایــزد هــوم آن کــس را نفریــن 
کنــد و گویــد کــه: 

»تو را فرزنــد مباد و بدنامی و دیگر بدی >ها< از آن تــو باد که مرا در یزش 
کار نفرمایی )= مرا در یزش به کار نبری( و ســوری را که پدر اورمزد به من 
داد- آرواره با زبان و چشــم چپ همه گوسفندان و انواع گوسپندان- نیزی 
)= نیایش نکنی(، بلکه >آن را< بجوی. کسی که آن سوری را که پدر من، 
اورمزد به من داد، نیزد بلکه بجود، در خانه او نه آسرون )=موبد(، نه ارتشتار 

)= سپاهی( و نه کشاورز زاده شود.«۳.
ــه  ــه گفتــه مــری بویــس ســهم ایــزد هــوم از قربانــی را ب ــا ب چنانچــه گفتــه شــد بن

1. دوستخواه، جلیل، 1391، اوستا، ج 1، ص 151، بند 4- 7.
2. همان، ص 147، بند 15.

3. میرفخرایی، مهشید، 1390، روایت پهلوی، ص 277، فصل بیست ششم، بند 4.
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ــد۱. ــگان می دادن ــه س ــت از او ب نیاب

3( قربانی برای آناهیتا

ــتا و  ــت( از اوس ــان یش ــم )=آب ــت پنج ــه یش ــت ک ــوی آب هاس ــام ایزدبان ــا ن آناهیت
ــج نیایــش زردشــتیان در خــرده اوســتا در ســتایش اوســت. او  ــن نیایــش از پن چهارمی
درمانبخــش و افزاینــده رمــه و دارایــی و کشــور اســت. پــاک کننــده تخمــه مــردان و 
زهــدان زنــان و دهنــده شــیر پــاک بــه مــادران اســت. اهــورا مــزدا او را آفریــد تا پاســبان 

آفریــدگان نیــک باشــد.
در آبــان یشــت بســیاری از شــاهان و فرمانروایــان بــرای ایــن ایــزد صــد اســب و هزار 
گاو و ده هــزار گوســفند را بــرای بــرآورده شــدن حوائــج خــود پیشــکش آورده انــد. در 

آبــان یشــت چنیــن آمده اســت:
»هوشــنگ پیشــدادی در پای کوه البرز، صد اســب و هزار گاو و ده هزار 

گوسفند، او را پیشکش آورد«۲.
»جمشــید خوب رمه در پای کوه ُهَکر، صد اســب و هــزار گاو و ده هزار 

گوسفند، او را پیشکش آورد« ۳.
اژی دهاک سه پوزه در سرزمین َبوری، ....۴.

فریدون پسر آتبین از خاندان توانا، در سرزمین چهارگوشه َوِرَن، ...5.

1. بویس، مری، 1393، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی زاده، ج 1، ص 194.
2. دوستخواه، جلیل، 1391، اوستا، ج 1، ص 301، آبان یشت، بند 21.

3. همان، ص 302، آبان یشت، بند 25.

4. همان، ص 303، آبان یشت، بند 29.

5. همان، ص 303، آبان یشت، بند 33.
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گرشاسب نریمان، در کرانه دریاچه پیشینگه، ...۱.
افراسیاب تورانی تبهکار، در هنِگ زیرزمینی خویش، ...۲.

کاووس توانا در پای کوه ِاِریفَیه، ...۳.
]کی[ خسرو پهلوان ســرزمینهای ایرانی و استوار دارنده ی کشور در کرانه ی 

دریاچه ی ژرف و پهناور چیَچست، ...۴.
پسراِن دلیِر خانداِن ویِسه در گذرگاه خَشثروسوَک بر فراز َکنگ بلند و َاَشَون، 

.5...
جاماسپ هنگامی که از دور سپاه دروندان دیوپرست را دید که با آرایِش رزم 

به پیش می آید...۶.
اشوَزدنگَهه پسر پوروذاخشتی و اشوزدنگهه پســر سایوژدی نزد ایزد بزرگ و 

شهریار شیدور اپام نپات، اردیسور اناهیتا را...۷.
ُیوایشَت از خاندان فریاَن در آبخوسِت خیزاب شکن َرنگها، ...۸.

کی گشتاسپ گرانمایه بر کرانه ی آِب فَرزداَنو، ...۹.

1. همان، ص 304، آبان یشت، بند 37.

2. همان، ص 305، آبان یشت، بند 41.
3. همان، ص 305، آبان یشت، بند 45.
4. همان، ص 306، آبان یشت، بند 49.
5. همان، ص 307، آبان یشت، بند 57.
6. همان، ص 309، آبان یشت، بند 68.
7. همان، ص 310، آبان یشت، بند 72.
8. همان، ص 311، آبان یشت، بند 81.

9. همان، ص 317، آبان یشت، بند 108.
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َزریر رزم کنان بر پشت اسب بر کرانه آِب دایتیا، ...۱.
َونَدرمینیش – برادر ارجاسپ – نزدیک دریای فراخ کرات، ...۲.

چند نکته:
نخســت اینکــه بنــا بــر ایــن یشــت قربانــی بــرای آناهیتــا از زمــان هوشــنگ نیــای 

ــان رواج داشــته اســت. ــزرگ ایرانی ب
دیگــر اینکــه دیــو پرســتان و مــزدا پرســتان همــه بــرای بــرآورده شــدن حاجــات خود 
ــا تنهــا خواســته ی مزداپرســتان را اجابــت  ــا آناهیت ــد ام ــا پیشــکش می بردن ــرای آناهیت ب

می کــرد.
و ســوم اینکــه در ایــن فهرســت ســه تــن از پهلوانــان یعنی گشتاســب و جاماســپ و 

زریــر از معاصرین زرتشــت هســتند.
ــانه  ــتخوانهای ش ــداد اس ــر وندی ــا ب ــد بن ــه زودی می آی ــه ب ــد چنانچ ــه نمان ناگفت

ــت. ــق داش ــا تعل ــه آناهیت ــز ب ــتوران نی س

4( قربانی برای دَرواسپ

َدرواســپ یــا »ِگــوش« ایــزد بانــوی نگاهبــان چهارپایــان اســت کــه نهمیــن یشــت 
ــه  ــرای رســیدن ب ــان ب ــزرگان و پهلوان ــاره ای از ب اوســتا در ســتایش و نیایــش اوســت. پ

ــد. ــا کرده ان ــش قربانی ه ــتوده و برای ــزد را س ــن ای ــود ای ــته های خ خواس
هوشــنگ پیشــدادی در پــای ]کــوه[ زیبــای مــزدا آفریــده ی ]البــرز[، صد اســب و 

هــزار گاو و ده هــزار گوســفند، او را پیشــکش آورد۳.

1. همان، ص 318، آبان یشت، بند 112.
2. همان، ص 318، آبان یشت، بند 116.
3. همان، ص 345، ِگوش یشت، بند 3.
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جمشید خوب رمه در پای کوه ُهَکر، ...۱.
فریدون پسر آتبین از خاندان توانا، در سرزمین چهارگوشه َوِرَن، ...۲.

]کــی[ خســرو پهلــوان ســرزمینهای ایرانــی و اســتوار دارنــده ی کشــور در کرانــه ی 
دریاچــه ی ژرف و پهنــاور چیَچســت، ...۳.

کی گشتاسپ گرانمایه بر کرانه ی آِب دایتیا، ...۴.
در این فهرست نیز کی گشتاسپ از معاصرین زرتشت حضور دارد.

5( قربانی برای ایزد بهرام

بهــرام یــا »ِوِرثَرغــَن« ایــزد جنــگ و پیــروزی اســت کــه یشــت چهاردهــم اوســتا در 
ــاری خواســته می شــود و اهــورا  ــگام جنــگ از او ی ــش اوســت. در هن ســتایش و نیای
مــزدا بــه زردشــت دســتور می دهــد کــه بــرای پیــروزی بــر دشــمنان بــرای ایــزد بهــرام 

گوســفند قربانــی کننــد. در بهــرام یشــت چنیــن می خوانیــم:
»زرتشت از او پرســید: ای اهوره مزدا! – کدام است ستایش و نیایش برازنده 
بهرام اهوره آفریــده به آیین بهترین اشــه؟ آنگاه اهوره مــزدا گفت: مردان 
ســرزمینهای ایرانی باید او را گوســفندی یک رنگ - سپید یا سیاه یا رنگی 

دیگر- بریان کنند«5.

6( قربانی برای ِتشَتر

ــالی  ــو خشکس ــا دی ــوش« ی ــه »َاپ ــه علی ــت ک ــتاره ای اس ــاران س ــزد ب ــا ای ــَتر ی ِتش
1. همان، ص 346، ِگوش یشت، بند 8.

2. همان، ص 347، ِگوش یشت، بند 13.

3. همان، ص 349، ِگوش یشت، بند 21.

4. همان، ص 350، ِگوش یشت، بند 29.
5. همان، ص 441، بهرام یشت کرده 17 بند 49 و 50.
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ــم  ــت هفت ــد. یش ــد ش ــرزمین ها روان خواه ــر او آب در س ــروزی ب ــا پی ــد و ب می جنگ
اوســتا در ســتایش و چگونگــی جنــگ او بــا دیــو خشکســالی اســت. بنــا بــر تیر یشــت 
ــت  ــوان شکس ــه و ت ــرو گرفت ــتایند او نی ــرده و بس ــام ب ــاز ن ــتیان او را در نم ــر زردش اگ

ــت. ــد داش ــوش را خواه َاپ
به همین خاطر اهورا مزدا به زرتشت دستور می دهد که:

»مردمان سرزمینهای ایرانی باید او را گوسفندی یک رنگ- سپید یا سیاه یا 
رنگی دیگر- بریان کنند«۱.

7( قربانی برای مهر )میترا(

مهــر یــا »میثــَر« ایــزد روشــنایی و پیمــان اســت کــه اهــورا مــزدا او را در شایســتگی 
ســتایش و برازندگــی نیایــش هماننــد خــودش آفریــده اســت۲. دهمیــن یشــت اوســتا و 
دومیــن نیایــش از پنــج نیایش زردشــتیان در خــرده اوســتا در ســتایش و نیایش اوســت.

اهورا مزدا به زرتشت دستور می دهد که:
»ای سپیتمان! مهر را بســتای و پیروان خویش – مزدا پرســتان- را بیاموز که 
ستوران خرد و بزرگ و پرندگانی را که با شهپر به پرواز در آیند نزد او پیشکش 

برند«۳.
بویس گوید: 

»همانگونه که از مهریشت بر می آید، قربانی کردن هر حیوان اهلی برای ایزد میثرا 
جایز است، زیرا هر حیوان سودمندی می تواند نماد »گاو یکتا آفریده« باشد«۴.

1. همان، ص 343، تیر یشت بند 58.
2. همان، ص 343، تیر یشت، بند 1.

3. همان، ص 382، مهر یشت، بند 119.
4. بویس، مری، 1393، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی زاده، ج 1، ص 200.
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8( قربانی برای َمیدیوَزرم

ــردم را  ــفند و م ــاه، گوس ــن، گی ــمان، آب، زمی ــزدا آس ــورا م ــنت اه ــاس س ــر اس ب
ــه ترتیــب در شــش دوره زمانــی آفریــد کــه مجموعــًا ســیصد و شــصت و پنــج روز  ب
می شــود. او آســمان را چهــل روز آفریــد و پنــج روز را درنــگ کــرد. ایــن پنــج روز را 

ــد. ــوَزرم می خوانن ــا َمدُی ــوَزرم ی ــار َمیدی گاهنب
در خرده اوستا در آفرینگان گاهنبار چنین آمده است:

»ای مزدا پرســتان، اگر بتوانید، این رد )میدیوزرم( را بّره خردســالی که شیر 
خوار نباشد، »می زد« بدهید«۱.

پور داوود در توضیح این بند گوید: 
»یعنی از برای خوشــنودی رد یا بزرگ و فرشته جشــن میدیوزرم یک سر از 

چارپایان ُخرد در راه خدا انفاق کنید«۲.

9( قربانی کفاره دشتان َمرزی

بســیاری از گناهــان در آییــن زرتشــتی دارای کفــاره هســتند. فــرد گناهــکار موظف 
بــود بــا انجــام کارهــای خیــر و عــام المنفعــه خــود را از عواقــب گنــاه رهایــی بخشــد. 
یکــی از ایــن گناهــان دشــتان مــرزی یــا آمیــزش بــا زنــان در عــادت ماهیانــه بــود کــه 

کفــاره بســیار ســنگینی داشــت.
بنا بر وندیداد:

گاهانه با زنی دشتان - خواه دشتان بهنجار، خواه دشتان  »اگر مردی دانسته و آ
نابهنجار- دشتان مرزی کند ....

1. دوستخواه، جلیل، 1391، اوستا، ج 2، 644-645، خرده اوستا، آفرینگان گهنبار، بند 3.
2. پور داوود، ابراهیم، 1387، خرده اوستا، ص 239.
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»آن مرد باید اشونانه و پرهیزگارانه هزار سر ستور کوچک را بکشد و اندرونه ی 
آن ها را همراه با »َزور« به آتش پیشکش کند.

او باید استخوانهای شانه را به ایزد بانوی آبها پیشکش کند«۱.

ب( انواع قربانی در دیگر متون زرتشتی

 تــا آنجــا کــه نگارنــده می دانــد بــر اســاس متــون زرتشــتی هفــت مراســم بــود کــه 
بنــا بــر ســفارش متــون دینــی در آن قربانــی حیوانــی انجــام می گرفــت. از جملــه:

1- قربانی برای مردگان

مراســم قربانــی ســوم در بامــداد روز چهــارم پــس از مرگ بــرای شــادی روح متوفی 
صــورت می گیــرد. در فصــل هفدهــم شایســت ناشایســت چنیــن آمــده که: 

»برای روز چهارم بریدن گوسفند جایز>است<«۲. 
در زند وندیداد از فرگرد هشتم نیز چنین آمده است:

 »و در روز چهارم گوسفندی را برای زوهر باید ]ذبح[ کنند«۳. 
بنــا بــه روایــات داراب هرمزدیــار بایــد در این روز گوســفندی را ســر ببرنــد و چربی آن 

را بــر آتــش ورهــرام بگذارنــد۴ تــا مــرده بــه راحتــی از پل چینــود )صــراط( گــذر کند5. 

1. دوستخواه، جلیل، 1391، اوستا، ج 2، ص 859، وندیداد، فرگرد هجدهم، بند 70-68.
2. مزداپور، کتایون، 1390، شایست ناشایست، ص 226، فصل هفدهم، بند 5.

ــز  ــداد از فرگــرد هجدهــم نی ــد وندی ــد 9. در زن ــد ســخن، ص 192، بن ــون، 1391، چن ــور، کتای 3. مزداپ
ــرای آتــش اشــاره شــده اســت )همــان، ص 418، بنــد 29 و نیــز ص 421، یادداشــت 28(. ــه زوهــر ب ب

4. اون واال، مانکجــی، 1922، روایــات داراب هرمزدیــار، ج 1، ص 264 از روایــت شــاپور بروجــی و نیــز 
نک: مزداپــور، کتایــون، 1390، شایســت ناشایســت، ص 231.

5. اون واال، مانکجــی، 1922، روایــات داراب هرمزدیــار،، ج 2، ص 457 ونیــز نــک: مزداپــور، کتایــون، 
ــت ناشایست، ص 231. 1390، شایس
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مری بویس گوید: 
»در یزد گوسفند یا بزی را قربانی نموده و شب سوم آن را طی مراسمی بریان 
می نمایند. ســابقًا صبح روز چهارم مقداری از چربی آن را نثار آتش مقدس 
نموده و در آن می سوزاندند. در هندوستان به جای حیوان چوب صندل را به 

آتش نثار می کنند«۱. 
ــد و در ســحرگاه روز  ــد را پذیرفته ان ــران رســم پارســیان هن ــن »زرتشــتیان ای همچنی

ــد«۲. ــدس می گذارن ــش مق ــدل در آت ــوب صن ــه جــای »زور« چ ــارم ب چه
»یکــی از مراســم کامــاًل کهــن کــه در زرتشــتی ســنتی بــرای فــرد متوفــی انجــام 
ــد  ــود. از آنجــا کــه زرتشــتیان هــر کاری را کــه بتوانن ــی ب ــی خون ــار قربان می شــد، نث
ــز  ــت نی ــات می یاف ــه وف ــالی ک ــرد بزرگس ــر ف ــرای ه ــد ب ــام می دهن ــه انج ــه مرتب در س
ســه قربانــی انجــام می دادنــد. ایــن رســم حتــی در ســال ۱۹۶۴ نیــز بــه طــور دقیــق در 
منطقــه یــزد انجــام می گردیــد. اولیــن قربانــی در صبــح روز ســوم وفــات انجــام گرفــت 
و الشــه در طــول شــب کبــاب شــد. ســابقًا در شــریف آبــاد چربــی حیــوان قربانــی را 
همــراه تکــه ای از شــاخ و پشــم بــا ســیر و ســداب و »بــوِذ ناُکــش« مخلــوط می کردند 
ــه آتــش  ــرای روح ب ــه عنــوان یــک عمــل ضــروری ب ــه هنــگام فجــر آن را ب ــد ب و موب
ــه  ــوذ پارســیان متوقــف شــد و ب ــل نف ــه دلی ــن اعمــال ب ــا ای ــار می کــرد؛ ام مقــدس نث
جــای آن از شــمعی کــه از چربــی پــاک گداختــه و فتیله هــای پــاک خانگــی ســاخته 
ــل  ــن شــمع درســت پیــش از فجــر روز چهــارم در مقاب ــد. ای می شــد، اســتفاده نمودن
 Yast( آتــش بهــرام روشــن شــد و ســپس گوشــت قربانی بــا انجــام دادن َیشــت چهــارم
ــاوران او و همچنیــن  ــد و ی ــواده، ســوگواران، موب e carom–( تبــرک یافــت و بیــن خان

1. بویس، مری، 1386، دیانت زرتشتی در دوران متأخر، ترجمه فریدون وهمن، ص 128.
2. بویــس، مــری، 1393، تاریــخ کیــش زرتشــت، ترجمــه همایــون صنعتــی زاده، ج 1، ص 154، 

یاداشــت 69.
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ــد«۱. ــیم می ش ــده تقس ــران دهک فقی
»ســگ نیــز بــه طــور طبیعــی از گوشــت قربانــی ســهم مشــخصی دریافــت کــرد 
کــه البتــه مقــداری از انــُدم )andom( کــه موبــد نیــز در آن ســهیم بــود، بــه آن اضافــه 
ــان  ــودار هم ــد، نم ــه می ش ــوان تهی ــی حی ــمت درون ــت قس ــه از هف ــُدم ک ــد. ان گردی
ــره ی  ــا جوه ــدا )ida( ی ــکریت ای ــژا )iza( و در سانس ــتا ای ــه در اوس ــت ک ــزی اس چی
قربانــی گفتــه می شــود. عــالوه بــر ایــن بخشــی از پــای عقــب حیــوان نیــز برای ســگ 
گذاشــته شــد. بــا ایــن حــال هیــچ وقــت از پــای جلــو اســتفاده نمی کردنــد، چــون آن 

نیــز هماننــد ســر و خــون حیــوان از نظــر آیینــی ناپــاک اســت.
ــا  ــد؛ ام ــگ داده می ش ــه س ــت روح و ب ــه نیاب ــادی ب ــت ع ــمت ها در حال ــن قس ای
پیچیدگــی کار در اینجــا بــود کــه بــه ســگ آن مقــدار از هــر قربانی ذبــح شــده را برای 
ــه  ــا ب ــد. هــوم )Hom(، کــه در وداه ــز می دادن ــار گذاشــته می شــود نی ــزد هــوم کن ای
آن ســوما )Soma( گوینــد، در ســّنت مشــترک هندو-ایرانــی موبــد خدایــان بــه شــمار 
ــق  ــی را دریافــت می کــرد. مطاب ــد مقــداری از هــر قربان ــد یــک موب می آمــد و همانن
رســم جدیــد فقــط زبــان حیــوان ســهم ســگ بــود و موبــد بــا وقــف یــک َیشــِت درون 

آن را بــه افتخــار ایــزد هــوم کبــاب می کــرد و ســپس بــه یــک ســگ مــی داد«۲.
دوشن گیمن به نقل از مؤدی گوید: 

»همین آیین در هر فصل )گاهنبار( در طول مراسم متبرک کردن آتش بهرام 
تکرار می شود«۳.

»خیرات گوسفند که هم در یزد و و هم در کرمان در صبح روز چهارم، سی 
روزه، و سال رایج بود، به دلیل رواج این باور که تعالیم اشو زرتشت با قربانی 

1. بویس، مری، 1397، کانون دین زرتشتی در ایران، ترجمه حسین ابراهیمیان، ص 209-208.
2. همان، ص 210-209.

3. دوشن گیمن، ژاک، 1385، دین ایران باستان، ترجمه رؤیا منجم، ص 144.
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کردن و کشتن چارپایان مخالف است، به وســیله بسیاری از زرتشتیان کنار 
گذاشته شده است«۱.

توضیحی درباره آتش زوهر

زوهــر »عبــارت از چوب هــای خوشــبو، پیــه دنبــه گوســفند اســت«۲. در گذشــته 
چنیــن رســم بــود کــه موبــدان بــر آتــش چربــی و پــی گوســفندان می گذاردنــد کــه 
الزمــه آن قربانــی کــردن گوســفند بــود. کارری کــه در اواخــر ســده هفدهــم بــه ایــران 
ــه آتــش چــوب  آمــده اســت گویــد موبــدان زرتشــتی در آتشــکده اصفهــان مرتــب ب

ــه چربــی دنبــه می افزودنــد۳. آغشــته ب
غالبًا در مراسمات به آتش زوهر داده می شد. مری بویس گوید: 

»گویا در ایران زرتشتی، هیچ گاه حیوان قربانی ذبح نمی شد مگر آنکه آتش 
نیز سهم خود را از قربانی دریافت می داشت«۴.

 در متــون زرتشــتی نیــز بــه ایــن کار توصیــه شــده بــود. بــرای نمونــه دربــاره زوهــر 
دادن بــه آتــش در جشــن گاهنبــار اهــورا مــزدا بــه زرتشــت گویــد: 

»این پنج چیز را نیکوتر آفریدم ... و آتش سرخ سوزان زمانی که در >جشن< 
گاهنبار بدان زوهر دهند«5. 

ــد. در  ــته باش ــیانه داش ــی و مش ــتان مش ــه در داس ــتی ریش ــنت زرتش ــن س ــاید ای ش
ــاب کــردن آن »ســه مشــت گوشــت در  ــی گوســفند و کب ــس از قربان آنجــا آن دو پ

ــی  ــوم کنون ــوب در آداب و رس ــن مکت ــنِت که ــای س ــه، 1378-1388، بازمانده ه ــب، فرزان 1. گشتاس
ــران، ص 150. ــتیان ای زرتش

2. عفیفی، رحیم، 1383، اساطیر و فرهنگ ایرانی در نوشته های پهلوی، ص 549.
3. کارری، جملی، 1348، سفرنامه کارری، ترجمه عباس نخجوانی و عبدالعلی کارنگ، ص 96.

4. بویس، مری، 1393، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی زاده، ج 1، ص 185.
5. میرفخرایی، مهشید، 1390، روایت پهلوی، ص 235، فصل دهم، بند ر-1.
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ــش«۱. اســترابو در گــزارش خــود از  ــن( بهــره ی آت ــد کــه »)ای ــش ِبِهشــتند و گفتن آت
ــتارند  ــا روح آن را خواس ــی تنه ــزدان از قربان ــد ای ــی گوی ــاره قربان ــیان درب ــوم پارس رس
ــش  ــر آت ــز ب ــی را نی ــت قربان ــی از گوش ــد اندک ــه می گوین ــی ک ــتند مولفین ــا هس »ام
ــم آتــش می شــود چــوب خشــکی اســت کــه پوســت  می نهنــد ... قربانــی کــه تقدی
آن را کنده انــد و اندکــی پیــه روی آن می نهنــد. آنــگاه روغــن روی آن ریختــه و آن را 

ــد«۲. ــن می نماین ــر روش از زی
اهورا مزدا در در متن پهلوی »استوفرید ایزد بهرام« به زرتشت می گوید :

کار خیری که برای ایزد بهرام می توانی انجام دهی این اســت که با پاکیزگی 
کامل زوهر به آتش پیشکش کنی۳.

از طرفــی کســی کــه آتشــی را خامــوش کــرده بــود بــرای جبــران ایــن گنــاه موظف 
بــود عــالوه بــر چنــد جریمــه دیگــر، زوهــر بــه آتــش بهــرام پیشــکش کنــد۴. یــا کفاره 
کســی کــه در ایــام حیــض بــا زن خــود همبســتر شــده بــود بایــد هــزار زوهــر چارپــا بــه 

آتــش بهــرام تقــدم می کــرد5.
ــز و گاو و  ــفند و ب ــر گوس ــد ۳، »زوه ــل ۸، بن ــر فص ــه اول منوچه ــاس نام ــر اس ب
حتــی خــر و خــوک نیــز جایــز اســت. در قرن هــای بعــد از اســالم بــه تدریــج زوهــر 

ــرک شــد«۶. خــوک و گاو ت

1. بهار، مرداد، 1395، بندهش، ص 82، بخش نهم، بند 103.
2. استرابو،1382، جغرافیای استرابو، ترجمه همایون صنعتی زاده، ص 324.

ــید  ــورس و جمش ــب، تهم ــتان گرشاس ــتنویس ام. او 29 داس ــی دس ــون، 1378، بررس ــور، کتای 3. مزداپ
گلشــاه و متن هــای دیگــر، ص 215-214.

4. »هــر کــه آتشــی را بکشــد )= خامــوش کنــد(، پــس بایــد ده آتــش را بچینــد )= بــزرگ کنــد( و ده 
ــون، 1390،  ــور، کتای ــرام بدهد«)مزداپ ــش به ــه آت ــر ب ــرد و ده مورچــه بکشــد و زوه ــراه بب ــار< پاداف >ب

ــم، بنــد 9(. شایســت ناشایســت، ص 91، فصــل هفت
5. رضایی باغ بیدی، حسن، 1384، روایت آذر فرنبغ فرخزادان، ص 113، پرسش 137.

6. تفضلی، احمد، 1391، مینوی خرد، ص 87.
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بــر اســاس روایــات داراب هرمزدیــار از جملــه کارهــای پرثواب پیشکشــی گوســفند 
بــه عنــوان زوهــر بــه آتــش ورهــرام بــود. گوســفند نــر و مــاده ای کــه آبســتن نباشــد و 
ســالم باشــد و کمتــر از یــک ســال هــم نباشــد۱. امــا بنــا به گفتــه موبد رســتم شــهزادی 
ــران منســوخ شــده  ــه آتــش در ای حــدود هشــتاد ســال اســت کــه رســم زوهــر دادن ب
ــراد  ــتیان ای ــه زردش ــته های دور ب ــه در گذش ــود ک ــایع ب ــان ش ــم چن ــن رس ــت۲. ای اس
ــوراک  ــتن در خ ــه داش ــدازه نگ ــه ان ــایان ب ــه پارس ــرا در حالیک ــه چ ــد ک می گرفتن
خــوردن ســفارش می کننــد شــما زردشــتیان بــا زوهــر بــر آتــش نهــادن خــوراک مــردم 

ــد:  ــرد گوی ــد. در دینک ــدر می دهی ــه ه را ب
»همان آشموغ پرسید:

که چرا >نهادن< زوهر >پاک حیوان< را کــه به آتش ها و آب ها۳ می برید 
گناه نمی دانید؟

آنهم >در سامانی که< پارسایان >زمان< خوراک خوردن، اندازه نگه داشتن 
را >سفارش می کنند ولی شما< با بهدر دادن خوراِک مردمان و گوسفندان> 

زیر نام زوهر، این کار را حتی< سودمندترین و فریادرس ترین می دانید«۴.
عبارتــی در وندیــداد وجــود دارد کــه نشــان می دهــد از گوشــت گاو نیــز در مراســم 

َزور اســتفاده می شــده اســت. زردشــت از اهــورا مــزدا می پرســد: 

1. اون واال، مانکجــی، 1922، روایــات داراب هرمزدیــار، ج 1 ص 76 از روایــت شــاپور بروجــی. و نیــز 
ص 262،

2. مزداپور، کتایون، 1390، شایست ناشایست، ص 93، یادداشت 6.
3. »آب زوهــر عبــارت از نیــاز مایــع مثــل شــیر و نیــز شــیره گیــاه هــوم )پراهــوم( و انــار اســت کــه بــرای 
ــی در  ــگ ایران ــاطیر و فرهن ــم، 1383، اس ــت«)عفیفی، رحی ــده اس ــم می ش ــه آب تقی ــیدن ب ــرو بخش نی

ــوی، ص 549(. ــته های پهل نوش
4. فضیلت، فریدون، 1381، دینکرد سوم دفتر یکم، ص 13، کرده چهارم، پرسش ششم.



قربانی در آیین زرتشت۱۶۸

»آیا ماده گاوی که مردار سگان یا مردمان را خورده باشد می تواند پاک شود؟
اهوره مزدا پاسخ داد:

ای زرتشت اشون!
آری می تواند؛ اما تا یکسال موبد نباید از آن گاو شیر و پنیر برای آیین برسم و 

گوشت برای آیین َزور برگیرد.
پس از سپری شدن یک ســال، مرد پارسا می تواند همچون پیشتر، از آن گاو 

خوراک بدست آورد«۱.
همچنیــن در جــای دیگــری از پیشــکش کــردن گوشــت پختــه بــه آتــش ســخن به 

میــان آمــده اســت: 
»آتش وازیشت، فرو افگننده ی سِپنَجغَر دیو را پرستش و نیایش کن و گوشت 

پخته و شیر جوشان نزد وی ببر«۲.
ــات را در  ــرک حیوان ــرای تب ــور اصالحــات، پارســیان ب ــا پیــش از گــرم شــدن تن ت
پــای آتــش مقــدس قربانــی می کردنــد. »تاوادیــا خاطــر نشــان می کنــد کــه پارســیانی 
کــه او در کودکــی می شــناخته، بــز، جوجــه یــا مــرغ در پــای مجمــر آتش در آتشــکده 

ــد«۳. ــی می کردن قربان

2- قربانی برای به تخت نشاندن آتش بهرام

بــرای تأســیس آتــش بهــرام شــانزده گونــه آتش طــی مراســمی گــرد آورده می شــود 
ــداد  ــدن یســنا و وندی ــا خوان ــش را ب ــر آت ــر بخشــی از ه ــد طــی مراســمی ه و دو موب

1. دوستخواه، جلیل، 1391، اوستا، ج 2، ص 743، وندیداد، فرگرد هفتم، بند 77-76.
2. همان، ص 873، وندیداد، فرگرد نوزدهم، بند 40.

3. دوشن گیمن، ژاک، 1385، دین ایران باستان، ص 144.
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ــود.  ــی می ش ــمی یک ــده در مراس ــرک ش ــای متب ــپس آتش ه ــد۱. س ــرک می کنن متب
ــه  ــش ب ــی آت ــرک نهای ــس از تب ــرد۲. پ ــی انجــام می گی ــرک نهای ــس از آن مراســم تب پ
آتشــکده بــرده و بــه تخــت نشــانده می شــود. بــرای تبــرک جایــگاه آتــش نیــز پیــش از 
بــه تخــت نشــاندن، یســنا و وندیــداد قرائــت می شــود. بــه گفتــه دابــار در یکــی از ایــن 

ــی می شــود۳. روزهــا گوســفند قربان

3- سفره روز چهارم، سی ام و سالگرد

چنانچــه گفتــه شــد در روز ســوم پس از مــرگ گوســفندی را قربانــی و زوهــر آن را 
بــه آتــش پیشــکش می کردنــد. و از همــان گوشــت بــرای تــدارک ســفره آن روز بهــره 
می بردنــد. بنــا بــر متــن ویثانســک بــر صاحبــان عــزا واجــب بــود کــه در روز چهــارم با 

گوشــت مــی زد دهنــد و از مــردم پذیرایــی کنند۴.
در بیتی از روایات داراب هرمزدیار بر این امر تاکید شده است:

»خورند آنگهی خوردنی نان و گوشت همان گوشت کو از پی زور کشت«5.
 در متنی چنین آمده است: 

»در روز چهارم گوسفندی را برای زوهر باید ]ذبح[ بکنند: ازیرا که برای پس 
)= بعد از( شب ســوم و ]در[ روز چهارم، گوشت را ]به کار بردن[ شاید ]و 

جایز است[«۶.

ــد  ــول می انجام ــه ط ــد 1128 روز ب ــط دو موب ــام توس ــورت انج ــش در ص ــه آت ــرک 16 گون ــن تب 1. آیی
)همــان، ص 121(.

2. در مراسم تبرک نهایی 333 روز به صورت متوالی یسنا و وندیداد خوانده می شود )همان(.
3. همان، پاورقی شماره 1.

4. یزدانی، کرامت، 1385، بررسی متن اوستایی ویثانسک، ص 75، بند 71-72 و نیز نک: ص 153.
5. اون واال، مانکجی، 1922، روایات داراب هرمزدیار، ج 1، ص 169.

6. مزداپور، کتایون، 1381، نیایش برای درگذشتگان، در سروش پیر مغان، ص 375.



قربانی در آیین زرتشت۱۷۰

دستور داراب پالن در بیتی گوید:
خورند آن جمله نان و گوشت آن دم کزان کس دور باشد سوگ و غم۱

البتــه »ایــن توصیــه امــروزه در ایــران نــه تنهــا معمــواًل بــه عمــل درنمی آیــد، بلکــه 
ــم  ــک از مراس ــچ ی ــت را در هی ــواًل گوش ــه اص ــت ک ــر آن اس ــی ب ــش همگان گرای
درگذشــت بــه کار نبرنــد؛ مگــر بــرای مهمانــی شــام و ناهــاری کــه پــس از روز چهارم 

برگــزار شــود، ماننــد ســیروزه و ســال«۲.
بانو مهوش سروشیان با تاکید بر مطلب گذشته گوید:

 »این تمایل به گیاهخواری و امتناع از »بیجان کردن گوســفند« هم ســنتی 
تازه خلق کرده اســت که به زیان گیپا و گوشت بریان تنوری تمام می شود! 
احتمااًل منشأ چنین گرایشی را باید هندوستان دانست و این ارمغانی باید باشد 

از هند«۳.
بنــا بــه روایــت ایتهوتــر پــس از مــرگ چنــد قربانــی انجــام می گیــرد؛ یکــی در روز 
ــه خــوراک روز چهــارم، یکــی در روز ســی ام پــس از  ــرای تهی ســوم پــس از مــرگ ب

مــرگ و دیگــری در ســالگرد۴.

4- قربانی گاهنبار

قربانــی چهــارم مربــوط بــه مراســم جشــن گاهنبــار اســت5. روایــات داراب هرمــزد 
یــار پیدایــش گاهنبــار را به جمشــید نســبت داده اســت. اصــل گاهنبــار در ایــن روایت 

1. داراب بن پالن، 1924، فرضیات نامه، ص 38.
2. مزداپور، کتایون، 1381، نیایش برای درگذشتگان، در سروش پیر مغان، ص 370.

3. سروشیان، مهوش، 1381، خوراک های آیینی و سنتی زرتشتیان در ایران، در سروش پیر مغان، ص 630.
ــه  ــت، ترجم ــش زرتش ــخ کی ــری، 1393، تاری ــس، م ــک: بوی ــز ن ــر، ص 102. و نی ــت ایتهوت 4. روای

همایــون صنعتــی زاده، ج 1، ص 142.
5. نک: کریستین سن، آرتور، 1368، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، ص 247.
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ــر آشــپزخانه جمشــید چیــره  ــر قربانــی گاو بــوده اســت. طبــق ایــن روایــت دیــوی ب ب
می شــود و هــر چــه برایــش می پزنــد او را ســیر نمی کنــد. اورمــزد بهمــن امشاســپند را 
بــرای کمــک نــزد جمشــید می فرســتد. بهمــن دســتور داد گاوی را قربانــی کننــد و در 
ســیر و ســداب گذارنــد و ســپس آن را بپزنــد. گوشــت پختــه را نزد دیــو بردنــد و چون 
اولیــن لقمــه را در دهــان نهــاد از آنجــا گریخــت. بعدهــا نیــز بــرای از بین رفتــن قحطی 
ــت  ــه زرتش ــا اینک ــد. ت ــاده و می خوردن ــداب نه ــیر و س ــتند و در س گاوی را می کش

بیامــد و گاهنبــار را تجدیــد کــرد و بــر مــردم واجــب نمــود۱.
بایــد یــادآور شــد کــه در هــر ســال شــش گاهنبــار برگــزار می شــود کــه هــر کــدام 
ــا  ــال ت ــاز س ــه از آغ ــت ک ــده اس ــتا آم ــرده اوس ــد. در خ ــول می انجام ــه ط ــج روز ب پن
گاهنبــار نخســت )میدیــوزرم( چهــل و پنج روز اســت و بــرای میدیــوزرم بره خردســالی 
را کــه شــیر خــوار نباشــد مــی زد بدهیــد و کســی کــه نخســتین مــی زد را بدهــد گویــا 
ــار دوم  ــا گاهنب ــوزرم ت ــردان بخشــیده اســت. از میدی ــه اشــون م ــره ب ــا ب ــش ب ــزار می ه
)میدیوشــم( شــصت روز اســت و کســی کــه دومیــن مــی زد را بدهــد گویــا هــزار گاو 
ــه  ــار ســوم )پتی ــا گاهنب ــردان داده اســت. از میدیوشــم ت ــه اشــون م ــا گوســاله ب ــاده ب م
شــهیم( هفتــاد و پنــج روز اســت کســی کــه ســومین مــی زد را بدهــد گویــا هــزار مادیان 
بــا ُکــّره بــه َاَشــَون مــردان داده باشــد. از پتیــه شــهیم تــا گاهنبــار چهــارم )ایاســرم( ســی 
روزاســت و کســی کــه چهارمیــن مــی زد را بدهــد گویــا هــزار شــتر بــا ُکــّره بــه اشــون 
مــردان داده باشــد. از ایاســرم تــا گاهنبــار پنجم )میدیارم( هشــتاد روز اســت و کســی که 
پنجمیــن مــی زد را بدهــد گویــا هــزار ســر از ســتوران را بــه اشــون مــردان داده باشــد. از 
میدیــارم تــا گاهنبــار ششــم )همســپتمدم( هفتــاد و پنج روز اســت و کســی که ششــمین 

مــی زد را بدهــد گویــا هــر آنچــه در جهــان اســت را بــه اشــون مــردان داده باشــد۲.

1. اون واال، مانکجی، 1922، روایات داراب هرمزدیار، ج 2 ص 163-162.
2. دوستخواه، جلیل، 1391، اوستا، ج 2، ص 646-643.
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چنانچــه مشــاهده می شــود مــی زد نخســتین بــره خردســال اســت و »از ایــن متــن 
ــی  ــه دین ــار، وظیف ــرای هــر شــش گاهنب ــد کــه دادن مــی زد ب ــن برمی آی اوســتایی چنی

ــود«۱. ــوب می ش ــان محس بهدین
ــه ســه دســته تقســیم می شــود: »گاهنبــاری کــه در آن  ــار از نظــر خیــرات ب گاهنب
فقــط ُلــرک خیــرات می شــود، بــه نــام گاهنبــار لرکــی شــهرت دارد، در کنــار گاهنبــار 
ُلرکــی گاهنبــار نانــی و گاهنبــار نانــی و گوشــتی هــم وجــود دارد. در ایــن گاهنبارهــا 
ــا لــوُوگ همــراه بــا گوشــت بریــان  غیــر لــرک، نــان کوچکــی بــه نــام »لــووگ« و ی
شــده ی گوســفند هــم خیــرات می شــود«۲. از دیگــر خوراکی هــا آش ججــه بــود کــه 

در آن چنــد پاچــه گوســفند بــه کار می رفــت و دیگــر از یادهــا رفتــه اســت۳.
ــه  ــود، نان هــای کوچکــی ب ــا گوشــت ب ــان و ی ــاری کــه خیراتــش ن ــرای گاهنب »ب
ــور  ــی را در تن ــد و گوســفند کامل ــت روســتا می پختن ــه تعــداد جمعی ــوُوگ« ب ــام »ل ن
ــه مــری بویــس »وقتــی  ــه گفت ــرای روز بعــد آمــاده باشــد«۴. ب ــا ب ــد ت ــان می کردن بری
ــه اگــر وجــود  ــی )البت ــوان قربان ــد، الشــه ی حی ــان می یاب ــان پای ــه ی ن کــه مراســم تهی

ــود«5. ــته می ش ــاق گذاش ــدن در اج ــاب ش ــد( کب ــته باش داش
خیــرات لــرک، نــان، گوشــت و چاشــنی همگانــی اســت و نیاز بــه دعوت نــدارد و 
تمامــی بهدینــان وظیفــه ی دینی خــود می داننــد که اگــر در خانــه ای گاهنبار برپاســت، 

ــی  ــوم کنون ــوب در آداب و رس ــن مکت ــنِت که ــای س ــه، 1378-1388، بازمانده ه ــب، فرزان 1. گشتاس
ــران، ص 45. ــتیان ای زرتش

2. همان ص 60.
3. نــک: سروشــیان، مهــوش، 1381، خوراک هــای آیینــی و ســنتی زرتشــتیان در ایــران، تنظیــم کتایــون 

مزداپــور در ســروش پیــر مغــان، ص 632.
ــی  ــوم کنون ــوب در آداب و رس ــن مکت ــنِت که ــای س ــه، 1378-1388، بازمانده ه ــب، فرزان 4. گشتاس

ــران، ص 58. ــتیان ای زرتش
5. بویس، مری، 1397، کانون دین زرتشتی در ایران، ترجمه حسین ابراهیمیان، ص 65.
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در آن شــرکت کننــد«۱. در قدیــم تعــداد گاهنبارهــا در بعضــی روزهــای چهــره گاهنبار 
بــه پنجــاه تــا هــم می  رســید۲. در پنجــه بــزرگ در روســتای شــریف آبــاد »بــرای تأمیــن 
گوشــت مــورِد نیــاز مــردم، معمــواًل یکــی از بهدینــان گوســفندی را ســر می بریــد تا در 

اختیــار آنهایــی کــه گاهنبــار دارند، بگــذارد«۳.
ــد آن  ــد کــه بخشــی از درآم ــاده ای می گنجانیدن ــار همیشــه م ــات گاهنب در موقوف
صــرف برگــزاری جشــن های مذهبــی شــود و هنگامــی کــه پــول وقفــی مکفــی بــود 
جانــوری قربانــی می کردنــد و بــه همــه گوشــت می دادنــد۴. »بــه هــر حــال در یــک 
ــی  ــی در آیین های ــود ول ــم ب ــی رس ــان خال ــا ن ــورک و ی ــیم ل ــش و تقس ــار پخ گاهمب
کــه وقفشــان کامــل بــود هــر ســه غــذا یعنــی لــورک، نــان و گوشــت تــدارک دیــده 
ــورک وقــف شــده  ــان و گوشــت و ل ــرای ن ــار اردشــیر کــه ب ــد گهنب می شــود«5. مانن

بــود۶.
ــروی از  ــه پی ــدان دور ب ــه چن ــته ن ــی در گذش ــو رمضانخان ــته های بان ــه نوش ــا ب بن
ــوزرم »کســانی کــه اســتطاعت مالــی داشــتند  ــار میدی دســتور خــرده اوســتا در گاهنب
گوســفندی هــم قربانــی می کردنــد«۷. و »معمــواًل از دل و جگــر گوســفند آش 
ــا و  ــاش )شــامل: گوشــت، گشــتنیز، لوبی ــر آن آش بزب ــد و عــالوه ب ســیرابی می پختن
ادویــه( و همچنیــن آش مــاش، آبگوشــت ســاده و آبگوشــتهای دیگــر مثــل آبگوشــت 

ــی  ــوم کنون ــوب در آداب و رس ــن مکت ــنِت که ــای س ــه، 1378-1388، بازمانده ه ــب، فرزان 1. گشتاس
ــران، ص 60. ــتیان ای زرتش

2. همان، ص 65.
3. همان، ص 90.

4. بویس، مری، 1386، آیین زرتشت کهن روزگار و قدرت ماندگارش، ص 313.
5. بویس، مری، 1397، کانون دین زرتشتی در ایران، ترجمه حسین ابراهیمیان، ص 63.

6. همان، ص 70.
7. رمضانخانی، صدیقه، 1387، فرهنگ زرتشتیان یزد، ص 158.
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کلــم و ...«۱.
ــور ســرخ شــده و ســر ســفره آورده  ــر آن رانهــاي گوســفند در آتــش تن »عــالوه ب
ــرو  ــل دل و جگ ــفند مث ــای گوس ــمت از اندام ه ــت قس ــر آن هف ــالوه ب ــود و ع می ش
زبــان و قلــوه و کلیــه و شــش و شــکمبه گوســفند را ســرخ کــرده اســت و بــه آن هفت 
اندامــون می گوینــد و اینهــا را نیــز ســرخ کــرده و موبــد بــر آنهــا دعــا می خوانــد و ســر 

ــد«۲. ــفره می گذارن س
ــم  ــی ه ــا، میهمان ــب خیره ــی از صاح ــی بعض ــهای همگان ــن دهش ــار ای »در کن
ــی از  ــت«۳. بعض ــت اس ــا آش و آبگوش ــن میهمانی ه ــج ای ــوراک رای ــد، خ می دهن
صاحبــان خیــر در روســتای چــم و تفــت و خرمشــاه آش و آبگوشــت را بــه در خانه هــا 

می برنــد۴.
ــی  ــد، یعن ــکیل می ده ــار را تش ــرات و گاهنب ــه خی ــز ک ــر چی ــرف از ه ــک ظ »ی
آبگوشــت بریــان، آش، آبگوشــت، چاشــنی و چیزهــای دیگر، بــه محض آماده شــدن، 
ــای  ــرد. از خوراکی ه ــرار می گی ــر ق ــای دیگ ــار چیزه ــزرگ و در کن ــکم ب روی پس
دیگــر »ِببریــَزن« و انــواع »ُکمــاچ« اســت. فرنگیــس شــیرویا می گویــد: »در گاهنبــار 
حســینی و تفــت، ســه تــا چهــار ببریــزن5 بــا گوشــت، پیــاز، ســیب درختــی، بــه ادویــه 

ــد«۶. ــرار می دهن ــس ق ــکم م ــان در پس ــد و روی ن ــت می کنن درس
1. همان.

ــی، زهــرا، 1390، تحلیل هــای مــردم شــناختی از آیین هــا و مراســم زرتشــتیان شــهر تفــت، ص  2. دهقان
.113-112

ــی  ــوم کنون ــوب در آداب و رس ــن مکت ــنِت که ــای س ــه، 1378-1388، بازمانده ه ــب، فرزان 3. گشتاس
ــران، ص 61. ــتیان ای زرتش

4. همان.
ــاز و  ــا کتلــت اســت کــه در گاهنبارهــا از گوشــت و ســیب زمینــی و پی ــوع شــامی ی ــزن یــک ن 5. ببری

ــان، ص 190.. ــود)نک: هم ــه می ش ــه تهی ــل و ادوی فلف
6. همان ص 61.
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ــه  ــاره پرداخت ــن ب ــی در ای ــکام قربان ــه اح ــر ب ــه منوچه ــوی نام ــون پهل ــان مت از می
ــد:  ــن گوی ــن گیم ــت. دوش اس

»اولین نامه منوچهر فصل ۶/۸ از گوشت خر و خوک که در جشن گاهنبار 
قربانی می شــد و کمیت هــای الزم برای پیشــکش کردن به آتش، ســخن 

می گوید«۱.
عــالوه بــر ایــن در روایــات داراب هرمزدیــار در دو جــا بدیــن مطلب پرداخته اســت 
یکــی در اوایــل کتــاب هنــگام برشــمردن اجــزای اوســتای ساســانی که گویــد هفتمین 
ــت و  ــالل گوش ــات ح ــه حیوان ــت ک ــیر آن اس ــت و در تفس ــم اس ــتا پاج ــک اوس نس
ــار  ــن گاهنب ــوان در جش ــا را می ت ــک از آنه ــدام ی ــت و ک ــدام اس ــت ک ــرام گوش ح
ــح  ــی ذب ــه از چگونگ ــت ک ــد اس ــه بع ــات ۲۶۱ ب ــری در صفح ــرد۲. دیگ ــی ک قربان
گوســفند در گهنبــار و اذکار مخصــوص ایــن کار و نیــز گوســفند مناســب و حیوانــات 

ــد۳. ــخن می گوی ــب، و ... س نامناس
چنانچه پیش تر هم گفته شد 

»این مراســم مخصوصًا فرصتی بود برای قربانی کردن حیوانات که پیه آنها 
نذر آتش می شد. گوشت حیوانات قربانی شده همراه با نان و میوه ای که در 
ضمن انجام مراسم تبرک می یافت در ضیافتهای گاهنبار مصرف می شد و بر 
این باور بودند که هر کــس از می زد، خوراکی های نذری تناول کند کامروا 

می شود«۴.

1. دوشن گیمن، 1385، دین ایران باستان، ترجمه رؤیا منجم، ص 146
ــره، و  ــه به ــت کام ــار، ج 1 ص 5، از روای ــات داراب هرمزدی ــک: اون واال، مانکجــی، 1922، روای 2. ن
نیــز ص 8، از روایــت نریمــان هوشــنگ و نیــز ص 10، ازروایــت شــاپور بروجــی. و نیــز نــک: کیخســرو 

اســفندیار، 1362، دبســتان مذاهــب، ص 90.
3. نک: اون واال، مانکجی، 1922، روایات داراب هرمزدیار، ج 1 ص 267-261.

4. بویس، مری، 1381، جشن های ایرانیان، ترجمه همایون صنعتی زاده، ص 899. در سروش پیر مغان.
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پیشــکش گوســفند بــرای گاهنبــار حتــی در میــان زرتشــتیان کالیفرنیــا هم گــزارش 
ــده است۱. ش

5- قربانی آذر جشن

ــه  ــی ک ــان بیرون ــد. ابوریح ــام می ش ــاه آذر انج ــم از م ــم در روز نه ــی پنج قربان
ــب  ــد کت ــتی همانن ــدان زرتش ــیان از موب ــنهای پارس ــاره جش ــود را درب ــات خ اطالع
ــت آورده  ــران بدس ــان و دیگ ــد اصفه ــار موب ــن زی ــید ب ــادویه و خورش ــن ش ــه ب زادوی

ــد:  ــت۲ گوی اس
»زردشــت امر کرده که در این روز آتشکده ها را زیارت کنند و قربانی ها به 

آتش نزدیک کنند و ...«۳.

6- قربانی برای پسران

ــدند.  ــر می ش ــد پس ــب فرزن ــه صاح ــت ک ــانی اس ــه کس ــوط ب ــم مرب ــی شش قربان
ســفارش بــر ایــن بــود کــه پــدر خانــواده تــا ســه ســال گوســفندی را در روز مهــرگان 
قربانــی کنــد و بــه در مهــر بــرده و یــک دســت گوســفند را بــه صاحــب و یک دســت 

را بــه دســتور بدهــد و گــردن آن را بــه دایــه هدیــه دهــد۴.

7-استوفرید یا نذِر ایزدان

ــرآورده  ــرای ب ــت ب ــتی می توانس ــرد زرتش ــر ف ــود. ه ــزدان ب ــذر ای ــم، ن ــی هفت قربان

1. چهــره نمــا، نشــریه مرکــز زرتشــتیان کالیفرنیــا، 1390، ســال بیســت و هشــتم، شــماره 158، ص 27. 
همــان، 1394، ســال ســی و ســوم، شــماره 174، ص 18.

2. بیرونی، ابوریحان، 1389، االثار الباقیه، ترجمه اکبر داناسرشت، ص 323.
3. همان، ص 344.

4. اون واال، مانکجی، 1922، روایات داراب هرمزدیار، ج 2 ص 70-71، از روایت کامدین شاپور.
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ــه  ــرای نمون ــد۱. ب ــزدان کن ــذر ای ــوان دیگــری را ن ــا حی شــدن حاجتــش گوســفندی ی
بــه طــور ویــژه ســفارش می شــد بــرای شــفای درد گــردن چنــد گوســفند بــرای ایــزد 
ــرای شــفای دل دســت  ــزد هــوم۳، ب ــرای ای ــرای شــفای ســینه چنــد گوســفند ب رام۲، ب
ــرای بدســت  ــرای اردیبهشــت5و ب ــرغ ب ــک م ــن درد ی ــن رفت ــرای از بی گوســفندی۴، ب

ــد. ــی کنن ــزد۶ قربان ــر ای ــرای مه ــفندی ب ــران گوس آوردن دل دیگ
در روایت پهلوی چنین آمده است: 

»۸5- اگر کســی اســتوفرید )=نذر( بپذیرد، پس >برگزاری< یک مراسم 
یشت و یک مراسم درون را پذیرفته باشد، چه اگر گوسفندی را یکجا یشت 
کند و هوم درون یشت نشده باشد >پس جایز نیست<. برای هوم درون یک 
>حیوان< برای دو >مراســم<، و دو >حیوان< برای یک >مراســم< جایز 
نیست؛ کسی هست که چنین گوید که: »یک >حیوان< برای دو >مراسم< 

خوب نیست و دو >حیوان< برای یک >مراسم< جایز نیست«۷.
بویس گوید: 

»از آنچه امروز مرسوم است چنین برمی آید که چون حیوان معلومی نذر ایزدی 
می کنند )و چه بســا این امر ماه ها پیش از موعد قربانی کردن روی  می دهد( 

1. همان، ج 1، ص 285-286 از روایت کامه بهره. و نیز دابار، 1909، صد در بندهش، ص 92، در 22.
2. »اگــر گــردن نیــک شــود چندیــن گوســفند بــه خشــنومن رام یــزم« )دابــار، 1909، صــد در بندهــش، 

ص 115، در 44، بنــد 8.(.
ــه  ــزد دواســرو ب ــن گوســفند بخشــنومن هــوم ای ــم کــه چندی ــاد بپذیرفت 3. »اگــر ســینه نیــک شــود از ی

ــد 13(. ــزم« )همــان، بن ی
4. »اگر دل نیک شود دستی گوسفند بنام مهر ایزد بیزم«)همان، بند 14(.

5. »چون این درد ساکن شود یک مرغ بر درون بخشنومن اردیبهشت بیزم«)همان، ص 116، بند 22(.
6. »شیرینی بر دل همه کس گوسفندی بنام مهر ایزد یشتن« )همان، بند 26(.
7. میرفخرایی، مهشید، 1390، روایت پهلوی، ص 349، فصل پنجاه و هشتم.
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به هیچ دلیل و عذری نمی توان حیوان دیگری را جایگزین آن حیوان کرد زیرا 
حیوان به آن ایزد تعلق یافته است«۱. 

»مثاًل اگر گوســفندی دو قلو بزاید و یکی از آنان نذر میثرا شود، آنگاه یکی 
از دیگری پروارتر شود، به هنگام جشن مهرگان بره ای که نذر نبوده اما چاق تر 

شده است، نمی توان جایگزین بره ی نذری الغرتر کرد«۲.
دکتر کتایون مزدا پور درباره نذر برای ایزدان در دوره کنونی گوید: 

»امروزه ُاســتوفرید و نذر برای ایزدان، و نیز ایزد بهرام، با شکل قربانی کردن 
و بر آن نیایش خواندن رســم نیســت و تنها برای ایزد مهر در جشن مهرگان 
گوسفند قربانی می کنند. ولی البته پس از نذر کردن و برآورده شدن آن نذر، 
به نام ایزد بهرام و نیز ایزدان دیگر، در محل آتشکده و جایگاه آتش بهرام، و 
یا هر جای مقدس دیگری و یا خانه و جایی مناســب احتمال دارد به قربانی 

گوسفند و خیر کردن گوشت آن بپردازند«۳.

ج( قربانی های دیگر

ــفارش  ــدان س ــتی ب ــوب زرتش ــنت مکت ــه س ــته ک ــای گذش ــر قربانی ه ــالوه ب ع
ــه  ــر ب ــه در زی ــود ک ــول ب ــی معم ــی حیوان ــز قربان ــری نی ــمات دیگ ــرد، در مراس می ک

ــود: ــاره می ش ــه اش ــد نمون چن

1- قربانی مهرگان

ایــن قربانــی در روز مهــر از مــاه مهــر یعنــی دهــم مهرمــاه از تقویــم کنونــی انجــام 

1. بویس، مری، 1393، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی زاده، ج 1، ص 183.
2. همان، ص 207، یادداشت 24.

ــید  ــورس و جمش ــب، تهم ــتان گرشاس ــتنویس ام. او 29 داس ــی دس ــون، 1378، بررس ــور، کتای 3. مزداپ
گلشــاه و متن هــای دیگــر، ص 213.
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ــرای  ــر ســنت ب ــا ب ــز بن ــزد مهــر در اوســتا، و نی ــرای ای ــی ب ــد قربان ــرد۱. هــر چن می گی
ــا تولــد پســر ســفارش شــده اســت امــا چیــزی دربــاره قربانــی در روز  شــفای بیمــار ی
جشــن مهــرگان نیامــده اســت. هــر چنــد همیــن ســفارش اوســتا و ســنت زرتشــتی در 
گــرم شــدن تنــور ایــن قربانــی تأثیــر بســزایی داشــته اســت. دربــاره قدمــت ایــن جشــن 
اســترابو گویــد ســالیانه بیســت هــزار کــره اســب از ســاتراپ ارمنیــه ]= ارمنســتان[ در 

هنــگام جشــن میتــراکان )-مهــرگان( بــرای شــاه ایــران می فرســتد۲. 
پی یر بریان گوید 

این اسب ها در جشنی که به افتخار میترا بر پا می شد قربانی می شد۳.
بانــو کتایــون مــزدا پور گویــد پیــش از ۱۳۳۰ هجــری افزون بــر قربانــی و و میهمانی 
ــفند  ــتراکی گوس ــورت اش ــه ص ــردم ب ــزد م ــاه ی ــد خرمش ــی مانن ــا در جاهای در خانه ه
ــا ســاز و آواز در محلــه می گرداندنــد و  ــان می کردنــد و ب می خریدنــد و قربانــی و بری
ســپس در آتشــکده پــس از نیایــش خوانــی آن را تقســیم می کردنــد. کــه هنــوز۴ هــم 
در ده مبارکــه از توابــع تفــت دیــده می شــود5. زرتشــتیان کرمــان هــم در ایــن روز مــرغ 
ــوز در جشــن  ــام هن ــد کــورش نیکن ــر اســاس نوشــته های موب ــد۶. ب ــان می کردن را بری
ــداری از آن را  ــد و مق ــان می کنن ــور بری ــا گوســفند را در تن مهــرگان برخــی خانواده ه

ــاه نخســت  ــم ســنتی شــش م ــر اســت چــرا کــه در تقوی ــم زرتشــتی روز شــانزدهم مه ــه در تقوی 1. البت
ــی روز دارد. ــم س ــال ه س

2. استرابو،1382، جغرافیای استرابو، ترجمه همایون صنعتی زاده، ص 58، یازدهم، 9.14.
3. بریان، پی یر، 1392، امپراتوری هخامنشی، ترجمه ناهید فروغان، ج 1، ص 386.

4. یعنی سال 1383 خورشیدی.
ــن  ــدردان ای ــای ق ــه نوشــته آق ــا ب ــز ص 116. بن ــد ســخن، ص 60 و نی ــون، 1391، چن ــور، کتای 5. مزداپ
قربانــی همچنــان در شــریف آبــاد از توابــع اردکان یــزد و نیــز زیــن آبــاد و چــم و مبارکــه از توابــع تفــت 

ــردم، ص 68(. ــگ م ــاور، فرهن ــن، اســطوره، ب ــرداد، 1394، آیی ــدردان، مه ــرد )ق ــزد انجــام می گی ی
6. مزداپور، کتایون، 1391، چند سخن، ص 60.
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بــه آدریــان )آتشــکده( پیشــکش می کننــد و بــا نانــی کــه قبــاًل در تنــور آدریــان پختــه 
ــود۱. ــی می ش ــا پذیرای ــت از خانواده ه ــده اس ش

مری بویس درباره چگونگی تقدیس و تقسیم قربانی مهر در مزرعه کالنتر گوید: 
»در هر خانه قربانی خونین انجام می شد، اما زبان حیوان در همان زمان به نزد 
موبد فرستاده می شد. جسد حیوان طی همان آیین کباب می شد اما وقتی که 
الشه از اتاق بیرون آورده می شد موبد به خانه می آمد و با قرار گرفتن در باالی 
ســر آن به قرائت Dron –e Mehr Ized می پرداخت. ســپس الشه تقدیس 
شده دو نیم می شــد؛ چون در اینجا هیچ گونه تبعیض جایز نیست. میوه ها با 
لورک نیز به هر دو زیارتگاه فرستاده می شد و یک ران گوسفند نیز به آتشکده 

بزرگ تر برده می شد«۲.
دکتر فرهاد آبادانی درباره چگونگی انجام قربانی در این روز می نویسد: 

»این قربانی در روز جشــن مهرگان و ســه روز پــس از آن انجام می گیرد و 
گوســفند بایســتی در هاونگاه )از بامدادان تا نیمروز( در زیر پرتو خورشــید 
قربانی شود. قربانی شده را در تنور خانه بریان می کنند و سینی گوسفند بریان 
را بر روی سه سنگ که نماد، گفتار نیک و کردار نیک و اندیشه نیک است 
می گذارند و مراســم ویژه »دورن« مهر ایزد انجام می گیرد. سپس گوسفند 
بریان با پوســت آن و مقداری از دنبه خام گوسفند به »درمهر«، »آتشکده« 

برده می شود. دنبه نثاری است برای فروزان کردن آتش«۳.

1. نیکنــام، کــورش، 1394، یــادگار دیریــن، ص 170 و نیــز نــک: نیکنــام کــورش، 1379، از نــوروز تــا 
نــوروز، ص 84. و نیــز خورشــیدیان، اردشــیر، 1393، دهــش فرهنگــی یــا لــرک مینــوی، ص 407-406.

2. بویــس، مــری، 1397، کانــون دیــن زرتشــتی در ایــران، ترجمــه حســین ابراهیمیــان، ص 122، پاورقــی 
شــماره 40.

3. آبادانــی، فرهــاد، 1348، گوشــه ای از فرهنــگ ایــران باســتان، ص 95 و نیــز نــک: فره وشــی، بهــرام، 
1388، جهــان فــَرَوری، ص 99-98.
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و اما دستور پخت تشریفاتی ترین خوراک سنتی زرتشتی بدین شرح است:
»مواد الزم: گوسفند درســته که فقط کله پاچه و اندرونی )دل و جگر و هر 

چه در شکم است( آن را جدا کرده باشند؛ زردچوبه و نمک و فلفل.
ابزار مخصوص بریان کردن گوســفند در تنور؛ دیگی که به اندازه کف تنور 

باشد با آب؛ تنور گرم پس از پختن نان.
طــرز تهیــه: گوســفند درســته را هــم بــر روی آن و هــم در تــوی شــکمش، نمــک 
ــان پخته انــد، آتــش را مالیــم  ــه می مالنــد و در تنــوری کــه در آن ن و فلفــل و زردچوب
و درســت و »انــدازه« می کننــد. چنــگک را تــوی شــکم و گــردن گوســفند رد 
می کننــد و آن را در تنــور می آویزنــد. در کــف تنــور، روی آتــش، دیــگ بــزرگ را بــا 
ــا پتــو یــا ســفره روی آن را می پوشــانند و  آب می گذارنــد و ســر تنــور را می بندنــد و ب
بــه اصطــالح »َدم می کننــد«. یــک شــب تــا صبــح گوســفند پختــه و بریــان می شــود 
و روغــن آن قطــره قطــره در آب دیــگ می  چکــد. اگــر روغــن بیــرون از دیــگ روی 
آتــش بریــزد گوســفند بریــان بــوی دود می گیــرد. گوشــت بریــان را تکــه تکــه خــرد 
ــیر  ــگ آب، آش ش ــن آن در دی ــا روغ ــد. و ب ــبزی می خورن ــان و س ــا ن ــد و ب می کنن

ــد. ــان درســت می کنن بری
گوشــت بریــان تشــریفاتی ترین و اختصاصی تریــن خــوراک ســنتی زرتشــتی اســت 
و بویــژه بــرای جشــن مهــرگان آن را آمــاده می کننــد. و همچنیــن در مراســم 
ــن  ــل و دارچی ــاِن تکــه تکــه و خــرد شــده را نمــک و فلف درگذشــتگان گوشــت بری
می زننــد و جــز مصــرف ســر ســفره، آن را بــر روی نــان تنــور می گذارنــد و بــا ســبزی 
بــه خانــه دوســتان و خویشــانی کــه در میهمانــی نیامده انــد، می فرســتند«۱. و در پایــان 
بــه قــول بانــو کتایــون مزداپــور »طعــم ایــن گوشــت را باید چشــید، وگرنــه گفتــن از آن 

1. سروشیان، مهوش، 1381، خوراک های آیینی و سنتی زرتشتیان در ایران، در سروش پیر مغان، ص 650.
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فایده ندارد« ۱.
 فقــط در یــزد، هنــوز در مهــرگان و بــه مناســتهای دیگــر گوســفند بریــان 
می کننــد و مثــاًل در مبارکــه بــا ســاز و آواز آن را اول دور ده می گرداننــد و بــر 
ــاًل در  ــم، مث ــد. در قدی ــد و می خورن ــیم می کنن ــر تقس ــپس دِر مه ــا و س دِر خانه ه
خرمشــاه هــم نظیــر ایــن رســم رایــج بــوده اســت و شــادروان اســفندیار آذرمهــر از 

آن ســخن می گفــت«۲.
روح االمینی گوید: 

تا سی سال پیش، زردشتیان کرمان، در این روز، به یاد مردگان، مرغی را کشته و شکمش 
را با حبوبات و آلو انباشته و به عنوان خوراک ویژه، یادمان مردگان می پختند«۳. 

»آقای اردشــیری فرهمند )دبیر( اظهــار می دارد که تا مــادرم زنده بود، این 
خوراک ویژه یادمان مردگان را می پخت« ۴.

موبد رستم شهزادی در سخنرانی خود در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۲۶ گوید: 
»تا چند ســال پیش در هر خانه ای بنا به اســتطاعت خود یک یا چند 
گوســفند قربانی کرده و پس از بریان کردن در تنور در شب مهر ایزد 
در حالیکه مقداری از گوشــت را با ۸ عدد نان بزرگ در خوانچه ای 
نهاده و با پارچه  ابریشمی سبز رنگی پوشانیده و به همراهی عده زیادی 
با دف و ســاز و نی و فریادهای شــادی آن را به نزدیکترین آتشکده 
محله می بردند و جمله معروف »های برو شــاد باش« را مکررًا تکرار 

1. مزداپور، چند سخن، ص 116، جشن دوستی.
2. سروشیان، مهوش، 1381، خوراک های آیینی و سنتی زرتشتیان در ایران، در سروش پیر مغان، ص 650.

3. روح االمینی، محمود، 1395، آیین ها و جشن های کهن در ایران امروز، ص 84.
4. همان، ص 84، پاورقی شماره 5.
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می کردند«۱.
بخشی از گزارش بهنام مبارکه از این مراسم در روستای مبارکه چنین است:

 »مراســم مهر یزد همه ســاله از روز مهر ایزد و مهرماه قدیم تا ورهرام ایزد به 
مدت پنج روز ادامه دارد«۲. 

»کار شب پختن نان لُوگ و تنور کردن گوسفند است«۳. 
»گوسفند را بعد از سر بریدن و پوست کندن و پاک کردن با ادویه آغشته می کنند 

و با چوب و زنجیر در میان تنور می آویزند تا روز بعد پخته و بریان شود«۴. 
»سال ها پیش از این هر منزلی گوســفندی را تنور می کرد و اگر در آن منزل 
تازه دامادی بود می بایست ظرفی که گوسفند بریان شده در آن نهاده اند را به 
سر گذاشته و آن را به درب مهر ببرد که در آن موقع از طرف خانواده عروس 

کله قند و یا دستمال ابریشمی هدیه می گرفت«5.
ــد  ــت قربانــی و خوراکهــای گوشــتی از لــوازم عی چنانچــه بیهقــی آورده اس
مهــرگان بــوده اســت وی در بیــان رویدادهــای ســال ۴۲۷ ه.ق گویــد در روز بیســت 
و چهــارم ذی القعــده عیــد مهــرگان برپــا شــد و »آنجــا تنــور ]ی [ نهــاده بودنــد کــه 
بنردبــان فّراشــان بــر آنجــا رفتنــدی و هیــزم نهادنــدی، و تنــور بــر جــای اســت. آتش 

ــز  ــش مهرانگی ــه کوش ــهزادی، ب ــتم ش ــدان رس ــد موب ــخنرانی های موب ــه س ــتم، مجموع ــهزادی رس 1. ش
شــهزادی، ص 143..

ــال  ــر، س ــه فروه ــزد، ماهنام ــین ی ــتی نش ــتای زرتش ــک روس ــدوکاوی در ی ــام، 1370، کن ــه، بهن 2. مبارک
ــماره 325، ص 27. ــم، ش ــت و شش بیس

3. همان، ص 28.
4. همان.

5. همان، شماره 326، ص 29.
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ــدن  ــان گردانی ــد و مرغ ــکها۱ درآمدن ــا بلس ــاالر ب ــان خوانس ــد و غالم ــزم زدن در هی
گرفتنــد و خایــه۲  و کــواژه ۳ و آنچــه الزمــه روز مهــرگان  اســت ملــوك را از ســوخته  و 

بــرگان۴  روده می کردنــد5«۶.
بــا وجــود اینکــه جشــن مهرایــزد قدیــم در روســتاهای مختلف شــهر یــزد در اواســط 
بهمــن مــاه برگــزار می شــود، امــا ایــن جشــن در شهرســتان تفــت بــا یــک مــاه تأخیــر 
در نیمــه اســفند مــاه برگــزار می شــود، در ایــن روز زرتشــتیان ۴ محلــه زرتشــتی نشــین 

تفــت، هــر کــدام گوســفندی را بریــان کــرده و بــرای همــه حاضریــن نــان می پزنــد.
گوشت و نان مهر ایزد

بنــا به گفتــه مــری بویــس اهالی 
ــر  ــن مه ــس از جش ــاد پ ــریف آب ش
ــی را  ــتخوان های ران قربان ــزد، اس ای
ــد و آش  ــت می بردن ــر هریش ــه پی ب

ــد۷. ــرات می پختن خی

قربانی مهرگان و تقّیه

موبــد جهانگیــر اشــیدری 
ــد  ــل از موب ــه نق ــدارد ب ــی وجــود ن ــن زرتشــت قربان ــد در دی ــس از آنکــه گوی پ
رســتم شــهزادی دربــاره رســم شــدن قربانــی میــان زرتشــتیان می نویســد در زمــان 

1. سیخ کباب.
2. تخم مرغ.

3. نیم برشت یا نیمرو.
4. جمع بّره.

5. بریان کردن بره در روغن برخی نیز کباب کردن بره گفته اند.
6. بیهقی، ابوالفضل محمد بن حسین، 1374، تاریخ بیهقی، ج 2، ص 725-724.

7. بویس، مری، 1397، کانون دین زرتشتی در ایران، ترجمه حسین ابراهیمیان، ص 86.
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قاجــار۱ هنگامــی کــه حاکــم جدیــد یــزد در عیــد قربــان بــه ایــن شــهر آمــد دیــد 
ــد.  ــرا تقســیم می کنن ــان فق ــی می ــرزن گوشــت قربان ــر کــوی و ب ــر ســر ه کــه ب
حاکــم جدیــد از ایــن کار خوشــش آمــد و گفــت کــه اگــر مذاهــب دیگــر نیــز 
ــر حق انــد و اگــر چنیــن رســمی ندارنــد، دســتور  چنیــن رســمی داشــته باشــند ب
ــط  ــد رواب ــدان موب ــا موب ــزد کــه ب ــد ی ــد. مجته ــام کنن ــل ع ــه را قت ــم هم می ده
صمیمانــه داشــت مطلــب را بدیشــان رســاند و موبــدان گفتنــد مــا هــم عیــد قربان 
ــد  ــتور دادن ــت دس ــه مصلح ــا ب ــدان بن ــت. موب ــرگان اس ــن مه ــم و آن جش داری
هــر خانــواده رعیــت در روز مهــر ایــزد و مهــر مــاه )جشــن مهــرگان( گوســفندی 

قربانــی کننــد۲.
امــا اشــکاالت ایــن روایــت نخســت ایــن گفتــه بــر خــالف متــون زرشــتی اســت 
ــه  ــور ب ــزد مجب ــردم در ی ــه م ــرض اینک ــه ف ــه ب ــرا ک ــت. چ ــش گذش ــدی پی ــه چن ک
قربانــی شــده باشــند چــه لزومــی داشــت کــه مــردم کرمــان هــم در ایــن روز قربانــی 

ــد:  ــد اردشــیر آذرگشســب گوی ــد. دیگــر اینکــه موب کنن
»یکی از سنتهای دیرین این جشن که تا چندین سال پیش در بین زرتشتیان 
رواج داشت رسم قربان کردن گوســفندان بود. این رسم قربانی خونین که 
بقایای رســوم مهر پرستان می باشد و اشو زرتشت با تمام نیرو بر ضد آن قیام 
نموده است معلوم نیســت دوباره در چه عهدی و در اثر چه عواملی رسوخ 
پیدا کرده و در بین زرتشــتیان متداول شــده بود. اصل مسلم این است که 
در قرنهای اخیر اغلب خانواده های زرتشتی ســاکن ایران در جشن مهرگان 
گوسفندی را سر می بریدند و طی مراسمی که با سرودن ادعیه و بریان کردن 

ــت.  ــین اس ــلطان حس ــاه س ــت ش ــر حکوم ــه اواخ ــوط ب ــت مرب ــن روای ــور ای ــای جمپ ــه آق ــه گفت 1. ب
)جمپــور، کیخســرو، اســاس قربانــی کــردن زرتشــتیان ایــران در روز مهــرگان، ص 505(.

ــاد )اردکان(، ص 84،  ــریف آب ــتیان ش ــگ زرتش ــخ و فرهن ــر، 1383، تاری ــیدری، جهانگی ــگ: اش 2. ن
ــی شــماره 9. پاورق
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گوسفند در تنور توام بود قســمتی از گوشت گوسفند قربانی را به بینوایان و 
مســتحقین می دادند و بمرور ایام این رســم چنان در مردم ریشه دوانده که 
خانواده های مستحق و ندار هم تنها از راه چشم و هم چشمی و برای اینکه از 
سایرین عقب نیفتند پولی قرض نموده و گوسفندی در جشن مهرگان قربان 

می نمودند«۱.
ــلمًا در  ــوده و مس ــن ب ــنتهای دیری ــم از س ــن رس ــود ای ــده می ش ــه دی ــور ک همانط
قرنهــای اخیــر اجــرا می شــده نــه اینکــه در زمــان قاجــار رســم شــده باشــد. در تأییــد 
گفته هــای موبــد آذرگشســب دقــت در ســفرنامه جکســن هــم مــا را بــه همیــن نتیجــه 
می رســاند. جکســن دربــاره جشــن مهــرگان گویــد: »زرتشــتیان ایــران اعتقاد داشــتند- 

و بعضــی هنــوز هــم، چنانکــه خدابخــش بهــرام رئیــس بــه مــن گفــت: 
»اعتقاد دارند- که در این جشــن فریدون گوســفند قربانی کرد، به رعایای 
خویش نیز دســتور داد تا از او تقلید کنند، و به مناســبت شکست و نابودی 
دشمن بخورند و بیاشامند و شاد باشند. بنابراین، شادی و سرور و قربانی کردن 
گوســفندی یا بزی در هر خانواده، و اگر خانواده ای تهیدست است کشتن 
جوجه ای، کاری پسندیده بشمار می رفت. در ابتدا خود پریستاران حیوانات را 
ذبح می کردند، اما بعدها مردم خود در خانه این کار را می کردند، و مقداری 
از خون حیوان را روی چهارچوب یا ســردرخانه می ریختند، و بقیه را با پیه و 

پیاز می پختند و به عنوان غذا با نان فطیر می خوردند«. 
چــون ایــن قربانــی تنهــا یــک قربانــی ســاده نبــود بلکــه فدیــه ای ســوختنی بــرای 
»مهــر ایــران داور« بشــمار می رفــت، گوشــت گوســفند یــا بــز را کبــاب می کردنــد، و 
بــه آتشــگاه می بردنــد تــا پریســتاران بــر آن دعــا بخواننــد. آنــگاه حصــه ای بــه پریســتار 
ــتند،  ــگاه می گذاش ــتمندان در آتش ــان مس ــیم می ــرای تقس ــه ای را ب ــد، حص می دادن

1. آذرگشسب، اردشیر، 1372، مراسم و آداب زرتشتیان، ص 235.
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ــی  ــن روایت ــد. ای ــتان می خوردن ــان و دوس ــا خویش ــد و ب ــه می بردن ــه خان ــی را ب و باق
اســت کــه در ایــن بــاب شــنیدم«۱. چنانجــه دیــده می شــود زرتشــتیان ســابقه قربانــی 
را بــه عهــد فریــدون می رســاندند و اگــر داســتان حاکــم یــزد درســت بــود جــا داشــت 

ــه اســت. ــان مــا رواج یافت می گفتنــد از زمــان آن حاکــم ایــن رســم در می
نکتــه ی دیگــر اینکــه نویســندگان زرتشــتی مــدام می گوینــد و می نویســند کــه در 
دیــن زرتشــتی تقیــه وجــود نــدارد و دروغ مصلحتــی هــم جایــز نیســت۲. بــرای نمونــه 
موبــد نیکنــام در پاســخ بدیــن پرســش کــه »آیــا در دیــن زردشــت، »تقیــه« تعریفــی 

می گویــد:  دارد؟« 
»خیر، در فرهنگ زرتشتی تقیه یا دروغ مصلحت آمیز جایگاهی ندارد«۳. 

امــا در ایــن قضیــه موبــدان بــرای مصلحــت دروغ و قربانــی حــرام را جایــز 
می شــمرند. دوم اینکــه حکومــت قاجــار آنقــدر هــم بــی در و پیکــر نبــود کــه حاکمی 
بتوانــد تمــام پیــروان دینــی را قتــل عــام کنــد. ســوم اینکــه عجیــب اســت کــه موبــدان 

ــد. ــاز هــم رســم قربانــی را ادامــه داده ان ــم ب پــس از رفتــن آن حاکــم ظال
انجمن موبدان و منع قربانی مهرگان

ــران در گذشــته و حــال(، ترجمــه منوچهــر  ــز، 1387، ســفرنامه جکســن )ای 1. جکســن، آبراهــام ویلیام
ــدره ای، ص 422. ــدون ب ــری و فری امی

2. نگ: مهر، فرهنگ، 1387، دیدی نو از دینی کهن، ص 36.
3. نیکنام، کورش، سایت شخصی کورش نیکنام، بخش پرسش و پاسخ.

هــر چنــد روایــات ســنتی در تعــارض بــا ایــن دســته از نویســندگان اســت. در شایســت ناشایســت چنیــن 
ــس  ــه ک ــت ک ــت<،>گاه< هس ــی >اس ــز دروغزن ــن چی ــتی و بتری ــز راس ــن چی ــت: »برتری ــده اس آم
ــه ســبب  ــد شــود، و >گاه< هســت کــه کــس دروغ گویــد >و< ب ــه ســبب آن درون ــد و ب راســت گوی
ــد 14( در  ــتم، بن ــل بیس ــت، ص 247، فص ــت ناشایس ــون، 1390، شایس ــور، کتای ــود«)مزدا پ ــو ش آن اش
ــات  ــده اســت )اون واال، مانکجــی، 1922، روای ــن مضمــون آم ــه همی ــی ب ــز روایت ــار نی ــات هرمزدی روای

ــی(. ــاپور بروج ــت ش ــار، ج 1، ص 346، از روای داراب هرمزدی
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بنــا بــه گفتــه موبــد رســتم شــهزادی کنــکاش موبــدان در ســال ۱۳۰۶ دســتور قربانــی 
نکــردن گوســفند مهــر ایــزد را صــادر کردند امــا باز هــم در پــاره ای از روســتاهای زرتشــتی 
نشــین ایــن رســم باقــی مانــد و حتــی شــور شــادی در آن روز بیــش از نــوروز بــوده اســت۱.

2- قربانی در جشن خردادگان

یکــی دیگــر از روزهایــی کــه در آن قربانــی انجــام می گرفــت جشــن خــردادگان 
ــه  ــه ب ــراف ب ــات اط ــان و ده ــتیان کرم ــرداد زرتش ــاه خ ــرداد از م ــود. »در روز خ ب
ــا می ســاختند در کنقســون نهــر  ســوی کنقســون روی آورده و در آنجــا جشــن برپ
ــان داشــت کــه خنکــی و خوشــگواری آن  ــا شــکوهی جری ــزرگ و ب آب بســیار ب

معــروف بــود.
ایــن جشــن کــه در کنــار نهــر برپــا می شــد حــدود یــک هفتــه بــه طــول 
ــه  ــت تهی ــر و آبگوش ــیرابی توپ ــد و از آن س ــی می کردن ــفند قربان ــد. گوس می انجامی

می خواندنــد«۲. »گنبارکــن«  و  می پختنــد  نیــز  آتــش  در  و  می کردنــد. 

3- قربانی در آذرجشن

مــری بویــس گویــد در جشــن آتــش کــه در روز آذر از مــاه آذر در زیارتــگاه پیــر 
هریشــت برگــزار شــد ۲۲ گوســفند قربانی شــد۳.

یارتگاه پیر هریشت 4- قربانی در ز

در تقویــم کنونــی روز ۷ تــا ۱۱ فروردیــن ویــژه زیــارت پیر هریشــت اســت. این پیر 

ــز  ــش مهرانگی ــه کوش ــهزادی، ب ــتم ش ــدان رس ــد موب ــخنرانی های موب ــه س ــتم، مجموع ــهزادی رس 1. ش
ــهزادی، ص 143. ش

2. بدیعی مریم، 1381، شادی های ملی ایرانی جشنهای زردشتی، در سروش پیر مغان، ص 594.
3. بویس، مری، 1397، کانون دین زرتشتی در ایران، ترجمه حسین ابراهیمیان، ص 230.
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در چهــارده کیلومتــری شــهر اردکان یــزد واقــع اســت۱. طبــق گــزارش مــری بویــس 
اولیــن زیــارت ســاالنه پیرهــا هفــده روز پــس از نــوروز بهــاره شــروع می شــد و مــردم 
ــود  ــراه خ ــی را هم ــد و قربانی های ــت می رفتن ــر هریش ــه پی ــر االغ ب ــوار ب ــا س ــاده ی پی
می بردنــد. راه طوالنــی بــود و »غالبــًا حیــوان قربانــی )یــک گوســفند یــا بــز( پیــاده 
ــفندان  ــد«۲. »گوس ــرار می دادن ــن ق ــک زی ــرف ی ــد و آن را در دو ط ــرده نمی ش ب
ــان  ــد معمــواًل در می ــر هریشــت می آوردن ــه پی ــاد ب ــی شــریف آب ــی کــه اهال و بزهای
ــه  ــد. ب ــه بودن ــا خونســردی پذیرفت ــد و آنهــا تمــام آیین هــا را ب ــه ســر می بردن مــردم ب
ــه راحتــی در گوشــه ای  انهــا بــه دقــت غــذا و آب داده می شــد و معمــواًل شــب را ب
از یــک کوشــک می گذارندنــد. معمــواًل قربانــی پــس از طلــوع آفتــاب و پیــش از 
ــت مهــر  ــن گاِه روز کــه تحــت حمای ظهــر انجــام می گرفــت؛ چــون در طــول اولی
بــود انجــام می گرفــت. در آنجــا رســم بــر ایــن بــود کــه حیــوان قربانــی را بــا نــواری 
ــش بســته  ــا گردن ــه دور شــاخ ها ی ــک روســری )ترجیحــًا ســبز( کــه ب ــا ی ــن ی رنگی
می شــد، تزییــن کننــد. گــروه بــا هدایــت نوازنــدگان شــکل می یافــت. معمــواًل ایــن 
تنبــور و طبــل بــود کــه بــه صــدا درمی آمــد، ولــی بعضــی اوقــات از ُســرنا اســتفاده 
ــود.  ــب ب ــتانی مناس ــن کوهس ــک آیی ــرای ی ــدش ب ــک تن ــا موزی ــون ب ــد؛ چ می ش
پــس از نوازنــدگان حیــوان قربانــی بــا هدایــت یــک نفــر یــا روی شــانه ها بــاال آورده 
ــاد و  ــرار داشــتند کــه فری ــدگان ق ــادت کنن ــا عب می شــد، در حالیکــه در عقــب آنه
کــف می زدنــد. در قدیــم رســم بــر ایــن بــود کــه حیــوان بــا حمــل کــردن یــا هدایت 
شــدن چنــد بــار بــه دور صخــره ی مقــدس گردانــده می شــد. امــا بــه دلیــل بنــا شــدن 
بناهــای وســیع ادامــه ی ایــن کار ممکــن نبــود و بــه جــای آن بــه دور ســتون بــرواره 
در اتــاق خارجــی گردانــده می شــد. غالبــًا آنهایــی کــه بــه دنبــال جمعیــت بودنــد، 
روی حیــوان و قربانــی کننــده گلپــر خشــک پخــش می کردنــد و همیــن کــه مــردم 

1. نیکنام، کوروش، 1379، از نوروز تا نوروز، ص 41.
2. بویس، مری، 1397، کانون دین زرتشتی در ایران، ترجمه حسین ابراهیمیان، ص 314.
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و حیــوان از زیارتــگاه خــارج می شــدند، روی آنهــا برگهــا ی ســبز کمرنــگ ریختــه 
ــه یــک مــکان  ــرده شــدن از پله هــا ب ــن ب ــا پایی ــار دیگــر ب ــوان ب می شــد. ســپس حی
ــد.  ــح می گردی ــه آرامــی ذب ــت اوســتا و تقدیــس ب ــا قرائ ــرده می شــد و ب ــه ب جداگان
ــه  ــا در دهــه ی ۱۹۶۰ ب ــد انجــام می گرفــت، ام ــه وســیله یــک موب ــن کار ب ســابقًا ای
ــرای  ــز ب ــًا مرغ هــا را نی ــرم انجــام شــد. غالب ــرد عامــی محت ــه وســیله یــک ف ناچــار ب
ــگاه،  ــاق خارجــی زیارت ــه همــان نحــو در ات ــد و ب ــر هریشــت می بردن ــه پی ــی ب قربان
اطــراف ســتون بــرواره می گرداندنــد. عــالوه بــر ایــن رســم بــود کــه حیــوان را پیــش 
از انتقــال بــه پیــر هریشــت بــرای قربانــی کــردن بــه زیارتــگاه پیشــکش کننــد و ایــن 
ــه در  ــت. چنان ک ــام می گرف ــز انج ــا نی ــورد مرغ ه ــات در م ــی اوق ــی بعض کار حت
گاهمبــار پنجــی در خانــه والدیــن تهمینــه خانــم ســه جوجــه تقریبــًا قهــوه ای وجــود 
داشــتند کــه یکــی از آنهــا دارای پرهــای انبــوه بــود و بــرای قربانی شــدن در ســالهای 

آینــده بــه پیــر هریشــت پیشــکش شــده بــود.
ــا  ــرد، ام ــاب ک ــتانی کب ــگاه کوهس ــد در زیارت ــی را نمی ش ــوان قربان ــت حی گوش
ــه کــه هــرودوت توصیــف کــرده اســت در یــک دیــگ پختــه شــد. اهالــی  همانگون
شــریف آبــاد فقــط یــک چهــارم از گوشــت را بــه طــور دســت جمعــی در زیارتــگاه 
صــرف می کردنــد و از باقیمانــده یــک قســمت بایســتی به فقــرا و خادمــان گــروه داده 
می شــد و بقیــه گوشــت نیــز می توانســت بــرای اســتفاده بــه خانــه بــرده شــود، اگرچــه 
افــراد متدیــن بعضــی اوقــات آن را هــم پخــش می کردنــد؛ مســلمًا یــک ســهم آیینــی 
نیــز بایســتی بــه ســگ داده می شــد و اهالــی شــریف آبــاد ســگ را نیــز بــا خــود بــه 
آنجــا می آوردنــد، اگرچــه محافــظ زیارتــگاه شــخصًا از یــک ســگ زیبــا نگهــداری 

می کــرد«۱.

1. همان، ص 317-316.



۱۹۱ بخش چهارم: قربانی

یارتگاه پیر سبز یا چک چکو 5- قربانی در ز

پیــر چــک چکــو یــا پیــر ســبز یــا مــزار حیــات بانــو، زیارتگاهــی در ۶۲ کیلومتــری 
شــمال غــرب یــزد اســت کــه امــروزه از ۲۴ تــا ۲۸ خــرداد بــه زیــارت آن می رونــد۱.

ــی  ــم قربان ــزاری مراس ــزارش از برگ ــم گ ــرن یازده ــدی در ق ــع مفی ــب جام صاح
ســالیانه در ایــن زیارتــگاه دارد. وی در وصــف ایــن مــکان می نویســد: 

»مجاوران خطه دلگشــای یزد، آن کوه را چک چکو می نامند و مجوس آن 
موضع را تعظیم بسیار نموده و در سالی یک نوبت به موعدی مقرر )...( بدان 
جا رفته، قربانی کنند و جشــن ها و عیش ها کرده، بعد از فراغ به منازل خود 

مراجعت نمایند«۲.
بنا بر گزارش مری بویس در پیر سبز :

»تقدیم قربانی عمدتًا دو روز آخر حج انجام می شد«۳ 
»بعضی از آنها با خود خروس می آوردند چون این پرنده فقط در پیر سبز ذبح 

می گردید )به همراه گوسفند و بز که طبق معمول ذبح می کردند(«۴.
 »این شــادی ها وقتی یک گروه با یک حیوان قربانی به آنجا می رســید، به 

منتهای درجه خود می رسید«5. 
اما »تهرانیانی که به آنجا آمده بودند قربانی را جزء مراسم نمی دانستند و از این 
رو ترجیح می دادند که مقداری گوشت تقدیس نشده را از قصابان مسلمانی 
که دکان ها و مکان هــای ذبح خود را در نیمه راه دامنــه کوه بنا کرد بودند، 

1. نیکنام، کوروش، 1379، از نوروز تا نوروز، ص 52.
2. مستوفی بافقی، محمد مفید، 1385، جامع مفیدی، به کوشش ایرج افشار، ج 3، ص 829-828.

3. بویس، مری، 1397، کانون دین زرتشتی در ایران، ترجمه حسین ابراهیمیان، ص 335.
4. همان، ص 330.
5. همان، ص 333.



قربانی در آیین زرتشت۱۹۲

خریداری کنند«۱.

یارتگاه بونو ُپرس )پارس بانو( 6- قربانی در ز

»ایــن نیایشــگاه در یکصــد و بیســت کلیومتــری شــمال غربــی یــزد و در جنــوب 
شــهر عقــدا و در بیــن دره ای از کوهســتان های عقــدا بنــام زرجــو واقــع شــده اســت«۲. 
۱۳ تــا ۱۷ تیرمــاه ایــام زیارتــی ایــن نیایشــگاه اســت. در میــان زرتشــتیان معــروف اســت 

کــه دختــر یزدگــرد در هنــگام فــرار در ایــن کــوه غایــب شــده اســت.
بانــو مــری بویــس کــه خــود یــک ســال در میــان زرتشــتیان یــزد زندگــی کــرده و 

ــد:  ــادگار نهــاده اســت گوی ــه ی ــی را از خــود ب گزارش هــای ناب
»قربانــی کردن حیوانات در گذشــته و )هنــوز هم( در تمــام زیارتگاههای 
کوهســتانی انجام می گیرد. اما تنها در زیارتگاه بانو پــارس بود که حتی در 

روزهای تلخ فقر دوران اسالمی گاو گران قیمت در آنجا قربانی می شد«۳.
به گفته جمشید سروشیان :

»ســابقًا مرســوم بود که در این محل ]یعنی بونو پرس[ زرتشتیان گاو قربانی 
می کردند یکی از پیشــوایان دینی باین عمل ایراد کــرد و فعاًل نذوراتی بآنجا 

می برند و قسمت می کنند«۴. 
رشید شهمردان گوید: 

»در روزگاران پیش قربانی گاو در آنجا معمول بود که چرا گاوی در گذشته 
نگذاشته شیر او لب تشنه و خشک بانوی پاکدامن ستمدیده را تر نماید. این 

1. همان، ص 335.
2. نیکنام، کوروش، 1379، از نوروز تا نوروز، ص 81.

3. بویس مری، 1386، بی بی شهربانو و بانوی پارس، ترجمه حمید احمدی، ص 123.
4. سروشیان، جمشید، 1335، فرهنگ بهدینان، ص 204.



۱۹۳ بخش چهارم: قربانی

رسم ننگین در حدود صد سال پیش بوسیله روانشاد مانکجی لیمجی هاتریا 
برانداخته شد«۱.

امــا تنهــا چیــزی کــه منســوخ شــد قربانــی گاو بــود نــه دیگــر چارپایــان چــرا کــه 
بانــو مــری بویــس گویــد 

نخســتین باری که به زیارتگاه پــارس بانو رفته بود با چشــمان خود دید که 
زرتشتیان چارپایی را قربانی کردند۲. 

وی در جای دیگری گوید: 
»قربانی کردن ساالنه حیوانات کوچکتری چون گوسفند و بز هنوز در پارس 

بانو رسم است«۳. 
او کــه خــود در ســال ۱۹۶۴ بــه همــراه زرتشــتیان بــه زیــارت پــارس بانــو رفته اســت 

ید:  گو
در پــارس بانو »یکی از مردان مــری آبادی یک بز خریــداری کرد و آن با 

رعایت تمام مراسم مقتضی در پیر ذبح گردید«۴.
وی درباره چگونگی قربانی در زیارتگاه گوید: 

حیوانی را که بایستی قربانی شود )و مثل همیشــه از او پذیرایی شایسته شده 
و پروار گشته اســت( با روبان های رنگین که به شــاخهایش می بندند آذین 
می کنند؛ همراه با آواز و طبــل و کرنا، بر دوش به باالی کوه می برند؛ هفت 
بار با شادی و سرور برعکس جهت خورشید به گرد مکانی مقدس )معمواًل 

1. شهمردان، رشید، 1336 ی، پرستشگاه زرتشتیان، ص 167.
2. بویس مری، 1386، بی بی شهربانو و بانوی پارس، ترجمه حمید احمدی، ص 124.

3. همان، ص 123.
4. همان، ص 326.
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صخره ای بزرگ( طواف داده، سپس به مذبحی که در فاصله ی نزدیک قرار 
دارد هدایت می کنند و قربانی کننده )که تا امروز همیشه موبدی – کسی که 
طهارت الزم برای انجام این مهم ترین عمل آیینی را دارد – بوده است( صورت 
حیوان را، به عالمت خویشاوندی و همچنین اندوه و دلشکستگی از آنچه باید 
بکند، می بوســد. در هنگام ذبح باید مانثراها یا عباراتی از اوستا زمزمه شود. 
سپس موبد، بخش مناسبی از الشه را وقف هوم می کند. بقیه گوشت را در 
پاتیلی می جوشــانند و صاحب قربانی آن را همراه با کسانی که او می خواهد 

تناول می کنند. بخشی از آن همیشه به موبد و تهی دستان داده می شود....
این گونه قربانی کردن را هر فردی هر گاه و به هر دلیل که بخواهد، از پرستش 
و شکر گزاری گرفته تا عالمت پشیمانی و توبه از گناه یا برآوردن نذر می تواند 

در عبادتگاه های زرتشتیان انجام دهد«۱.
شــهمردان دربــاره اقدامــات مانکجــی صاحــب در ممنوعیــت قربانــی گاو در ایــن 

زیارتــگاه گویــد: 
در زیارتگاه بانو پارس با سخنرانی و اندرزهای خویش بمردم فهمانید که کلیة 
قربانی در آئین زرتشــت ناروا و بخصوص کشتن گاو بســیار مذموم و ناپسند 

است«۲.
عــالوه بــر ســخنرانی و قــول گرفتــن از موبــدان، لعنت نامــه ای بــر ســنگ نوشــته و در 
مدخــل اتــاق اصلــی زیارتــگاه نصــب گردیــد. بخشــی از متــن ســنگ نبشــته چنین اســت:

»مطلب اصلی این است که چون ســابق بر این ندانسته ذبح گاوی شد و به 
فتوای قاضیان دین مبین این عمل خالف است و من بعد هر کس مرتکب این 

1. بویس، مری، 1393، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی زاده، ج 1، ص 199.
2. شهمردان، رشید، 1336 ی، پرستشگاه زرتشتیان، ص 167.
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فعل خالف شود به لعنت خدا و نفرین انبیاء گرفتار شود«۱.
مری بویس گوید: 

»مانکجــی که خــود از 
نزدیکــی  در  روســتایی 
بود،  برخاســته  ســورات 
در  عمــل  یــک  تنهــا 
نظرش مشــکل شده بود 
و آن قربانــی گاو درآیین 
باستانی نثار به اناهید، در 
زیارتگاه بانوی پارس بود؛ 
به  نسبت  ایرانیان چنان  و 
او قدرشناسی داشتند که 
برای خشنودی وی دست 
از ایــن کار برداشــتند۲. 
وی چیــزی را جایگزین 
قربانی گوسفند و بز نکرد 
تا ســده نوزدهم  و حتی 

میالدی پارسیان بمبئی هم این جانور را قربانی می کردند«.

7- قربانی در پیر نارکی

ایــن نیایشــگاه در فاصلــه پنجــاه و پنــج کیلومتــری شــهر یــزد قــرار دارد و ۱۱ تــا ۱5 

1. رمضانخانی، صدیقه، 1387، فرهنگ زرتشتیان یزد، ص 376.
2. فتوای حرمت موبدان و نصب لعنت نامه هم بی تأثیر نبود. )نگارنده(.

لوح منع قربانی گاو در پارس بانو
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مــرداد مــاه ایــام زیارتی آن اســت۱.
ــه  ــز قربانی هایــی انجــام می گرفت ــن نیایشــگاه نی طبــق گــزارش مــری بویــس در ای
اســت. وی گویــد عــالوه بــر قربانــی خانــواده عــروس در روز ســوم زیــارت »در طــول 
ــاط  ــگام شــب در حی ــزان هن حــج قربانی هــای دیگــری هــم انجــام شــد و دســته ی ب

کوچــک کنــار زیارتــگاه جــا داده شــدند و بــه تدریــج ذبــح گردیدنــد«۲.

یارتگاه 8- قربانی در سه ز

ــِر  ــه ای« و »َب ــر راچون ــِر مه ــرو«، »َب ــگاه »وامی ــه زیارت ــس س ــری بوی ــه م ــه گفت ب
مهــر َمــس« در یــک کوچــه قــرار داشــتند کــه زنــان بــدون فرزنــد و نیــز کســانی کــه 
ــه  ــنی س ــالهای ۱۹۶۰ جش ــدند. در س ــل می ش ــدان متوس ــتند ب ــری داش ــته دیگ خواس
ــد.  ــزار می ش ــا برگ ــرداد در آنج ــاه خ ــرداد از م ــن و خ ــزد، بهم ــای هرم روزه در روزه
در روز نخســت جشــن قربانــی انجــام می گرفــت. معمــواًل پیشکشــی ها مــرغ بــود امــا 

ــد۳. ــی می کردن ــزی را قربان ــا ب ــز گوســفند ی گاهــی نی

9- قربانی در جشن هیُرمبا

ــد روســتای زرتشتی نشــین اردکان اســت و در روز  ــا جشــنی شــبیه ســده در چن هیرمب
اشــتاد و آذر مــاه )=۲۶ آذر( در تقویــم قدیــم یــا بــدون کبیســه برگــزار می شــده کــه چنــد 
ســالی اســت کــه آن را بــه اشــتاد و فروردیــن مــاه جدیــد )=۲۶ فروردیــن( منتقــل کرده اند. 
مــردم پیــش از غــروب بــرای تهیــه هیــزم بــه نیایشــگاه پیــر هریشــت می رونــد. و شــب را 
در آنجــا می ماننــد. مــردان در ســپیده دم بــرای جمــع آوری هیــزم راهــی صحــرا می شــوند 
و هیزم هــا را بــه میــدان کنــار آُدریــان شــریف آبــاد حمــل می کننــد. جوانــان بازمانــده در 

1. نیکنام، کوروش، 1379، از نوروز تا نوروز، ص 82.
2. بویس، مری، 1397، کانون دین زرتشتی در ایران، ترجمه حسین ابراهیمیان، ص 340.

3. همان، ص 128- 129، پاورقی شماره 47.
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ــد. پیــش از غــروب هیزم هــا را  ــزم می آورن ــه و هی ــه در خانه هــای محــل رفت ــز ب روســتا نی
ــرای  ــت ب ــی آورد و از جمعی ــان م ــر زب ــتگان را ب ــام درگذش ــد ن ــد. موب ــم می ریزن روی ه
ــد  ــد می گوین ــدای بلن ــا ص ــت ب ــی از جمعی ــد. گروه ــرزش می کن ــت آم ــان درخواس آن

»هیُرمبا«. پس از آن موبد آتش نیایش می خواند و پشته هیزم را آتش می زنند۱.
ــد.  ــت می آورن ــر هریش ــای پی ــه پ ــفندان را ب ــد گوس ــذر دارن ــش ن ــه از پی ــانی ک کس

بــا توجــه بــه کثــرت جمعیــت حاضــر 
در مراســم گاهــی چندیــن و چنــد رأس 
ــه  ــه گفت ــده می شــود. ب گوســفند ســر بری
مــری بویــس در ســالهای ۱۹۶۰ در جشــن 
قوچــی  هریشــت  زیارتــگاه  در  هیرمبــا 
ــود  ــی ب ــوچ خیرات ــن ق ــد. ای ــی می ش قربان
کــه کیخســرو دینیــار هــر ســاله بــرای ایــن 

روز تــدارک می دیــد۲.
ــن  ــی در ای ــاد قربان ــمار زی ــروزه ش ام
ــدان و  ــاره ای از موب زیارتــگاه اعتــراض پ

ــت. ــه اس ــتیان را برانگیخت زرتش

10- قربانــی عیــد گاو )یــک نمونــه 

قابــل تأمــل(

حسنی رازی در گزارش جشنی از مجوس گوید: 
»بدان که گاوان مالئکه اند و ایشــان را عیدی هســت از عیدها که گاوی را 

1. برای اطالع بیشتر نک: نیکنام، کوروش، 1379، از نوروز تا نوروز، ص 99-95.
2. بویس، مری، 1397، کانون دین زرتشتی در ایران، ترجمه حسین ابراهیمیان، ص 233.

آبگوشت هیرمبا
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دست و پای محکم بندند و بر باالی بلندی برند و گویند انزلی ال تنزلی یعنی 
فرو رو و فرو مرو و دســت از آن باز دارند چون بزمین رسید و مرد او را یزدان 

کشت خوانند و گوشت وی بتبّرک بخورند و بیکدیگر فرستند«۱.
بــر خــالف تصــور رایــج کــه در اوســتا ســخنی از قربانــی گاو نیســت بنا بــر دینکرد 
ــتر و گاو  ــح ش ــوه ذب ــاره نح ــانی درب ــتای ساس ــتان از اوس ــش وخشس ــتم در بخ هش

مطالبــی آمــده بــود۲.
در هات یازدهم یسنا چنین آمده است:

»گاو زوت را نفرین کند:
بشــود که بی فرزندمانی و به بدنامی دچار شوی؛ ای آنکه مرا – هنگامی که 
پخته ام- به ارزانیان نبخشی و پرورش زن و فرزند یا شکم ]پروری[ خویش را 

بکار بری«۳.
ــد پیشــین اســت  ــر بن ــوی کــه تفســیری ب ــت پهل ــد از هــوم یشــت در روای ــن بن ای

ــده اســت:  ــن آم چنی
»و گاو آن کس را نفرین کند و گویــد: »تو را فرزند مباد و بدنامی و دیگر 
بدی با هر گونه بدی تو را باشد که مرا بکشی و مرا بپزی و به ارزانیان ندهی و 

زن و پسران )= فرزندان( و شکم خود را بپایی و نگاه داری«۴.
 همچنیــن بســیاری از پادشــاهان بــرای ایــزد آناهیتــا و درواســپ هــزار گاو 
ــن  ــک مت ــد: »در ی ــی گاو گوی ــاره قربان ــز درب ــس نی ــری بوی ــد. م ــکش کرده ان پیش
متأخــر زرتشــتی بــه نــام نیرنگســتان یــک گاو کنــار آبهــا )و شــاید بــرای آبهــا( قربانــی 

1. رازی حسنی، سید مرتضی داعی، 1364، تبصره العوام، ص 20.
2. نظری فارسانی، محسن، 1397، کتاب هشتم دینکرد، ص 175، بخش 40، بند 15.

3. دوستخواه، جلیل، 1391، اوستا، ج 1، ص 150، یسنا هات 11، بند 1.
4. میرفخرایی، مهشید، 1390، روایت پهلوی، ص 277، فصل بیست ششم، بند 2.
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می شــود«۱.
تــا آنجــا کــه مــدارک در دســت اســت از زمــان مادهــا ذبــح گاو در میــان ایرانیــان 

بــدون هیــچ مانعــی جریــان داشــته اســت. هــرودوت گویــد: 
کورش برای آماده ساختن سپاه خویش برای حمله به مادها برای ایشان گاو و 
گوسفند سر برید۲. چنانچه پیش تر آمد کتزیاس۳ و هراکالید۴ نیز از مصرف 

گوشت گاو در دربار پادشاهان هخامنشی سخن گفته اند.
ــرای  ــع5 و ب ــاه توزی ــرف ش ــرای مص ــی ۱۱ گاو ب ــواح هخامنش ــی از ال ــر لوح ــا ب بن

ــت:  ــده اس ــن آم ــواح چنی ــی از ال ــه در برخ نمون
»۲۱ گاو فراهم شده اومیَش سر بریده شدند«۶ یا »۱5 گاو نر بالغ فراهم شده 

ِتتوکَّ سر بریده شدند«۷ یا »۴۸ گاو فراهم شده ِتتوکَّ سر بریده شدند«۸.
ــار ایــران  ــاره گاو بریــان در درب آریســتفان )Aristophanes( نیــز در اثــر خــود درب

چنیــن آورده اســت:
فرستاده: ... سپس او از ما پذیرایی کرد

و از اجاق گاوی درست را پیش ما نهاد.

1. بویس مری، 1386، بی بی شهربانو و بانوی پارس، ترجمه حمید احمدی، ص 123.
2. هرودوت، 1382، تاریخ هرودوت، ترجمه هادی هدایتی، ص 212.

3. پیرنیا، حسن،1375، تاریخ ایران باستان ج 2، ص 1463.
4. نوکراتیسی، آثنایوس، 1386، ایرانی ات در کتاب بزم فرزانگان، ترجمه جالل خالقی مطلق، ص 22.

5. ارفعــی، عبدالمجیــد، 1387، گل نبشــته های بــاروی تخــت جمشــید متن هــای fort و Teh، ص 
109، لــوح 7865.

ــم و  ــای A-G، ج 2، مترج ــید متن ه ــت جمش ــاروی تخ ــته های ب ــارد، 1395، گل نبش ــک، ریچ 6. هل
.2165 PF ویراســتار عبدالمجیــد ارفعــی، بخــش نخســت، ص 141، متــن

.2164 PF 7. همان، ص 139، متن

.2163 PF 8. همان، ص 137، متن
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دیکایپلیس: چه کسی دیده است:
یك گاو درست بر اجاق؟ نه، گزاف میگویی!

فرستاده: سوگند به زئوس که راست می گویم«۱.
دریافــت پوســت گاو بــه عنــوان باج یــا دســتمزد نشــانه دیگری بــر ذبح گاو اســت. 
بنــا بــر لوحــی ۸ پوســت گاوی تحویــل داده شــده۲ و بنــا بــر لوحــی دیگــر ســه عــدد 
پوســت گاو دریافــت شــده اســت۳. از پوســت اســتفاده های زیــادی می شــد چنانچــه 
در منظومــه درخــت آســوری آمــده اســت کمربنــد، مــوزه، مشــک، زه کمــان و ... 
ــات  ــر روای ــا ب ــات ســاخته می شــد۴. حتــی بن ــاب از پوســت حیوان ــژه نامــه و کت و بوی
ــه  ــود5. در اردوایرافنام ــر پوســت گاو نوشــته شــده ب ــان ب زرتشــتی اوســتای دارای داری

آمــده اســت کــه: 
»همه ی اوســتا و زند با آب زر بر روی پوستهای آراســته ی گاو نوشته و در 

استخر پاپکان نهاده شده بود«۶.
 و تنسر در نامه خود به گشنسب گوید: 

»می دانی که اســکندر کتاب دین ما دوازده هزار پوســت ]گاو[ بسوخت به 
اصطخر«۷. 

1. نوکراتیسی، آنایوس، 1368، ایرانی ات در کتاب بزم فرزانگان، ترجمه جالل خالقی مطلق، ص 18.
ــم و  ــای A-G، ج 2، مترج ــید متن ه ــت جمش ــاروی تخ ــته های ب ــارد، 1395، گل نبش ــک، ریچ 2. هل

.2162 PF ویراســتار عبدالمجیــد ارفعــی، بخــش نخســت، بخــش نخســت، ص 135، متــن
3. ارفعــی، عبدالمجیــد، 1387، گل نبشــته های بــاروی تخــت جمشــید متن هــای fort و Teh، ص 79، 

.1680 لوح 
4. عریان، سعید، 1391، متن های پهلوی، ص 123، درخت آسوری، بندهای 55 به بعد.

5. خورشیدیان، اردشیر، 1386، پاسخ به پرسشهای دینی زرتشتیان، ص 76.
6. ژینیو، فیلیپ، 1372، ارداویراف نامه، ترجمه ژاله آموزگار، ص 39، بند 5.

7. نامه تنسر به گشنسب، 1354، به تصحیح مجتبی مینوی، ص 56.
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همیــن خبــر در کتب اســالمی ماننــد التنبیــه و االشــراف مســعودی دیده می شــود۱. 
یــا در روایتــی از کتــب شــیعه آمــده اســت کــه کتــاب پیامبــر مجــوس بــر دوازه هــزار 
ــای  ــی از گفته ه ــی برخ ــم حت ــرد پنج ــر دینک ــا ب ــود۲. بن ــده ب ــته ش ــت گاو نوش پوس
جاماســب نیــز »همــراه بــا اوســتا و زنــد، نوشــته بــر پوســت های گاو بــا زر در گنجینــه 

شــاهان نگاهداری شــد«۳.
گذشــته از ایــن قربانــی گاو بــرای ایــزدان هــم رایــج بــود. بــرای نمونــه هــرودوت 
گویــد پارســیان عــادت دارنــد کــه روز تولــد خــود را جشــن بگیرنــد و اغنیــا و اعیــان 

ــد۴.  ــی می کنن گاوی قربان
یا گزنفون گوید: 

کورش دســتور داد که گله داران، گاو و گوســفندان بســیاری بر ســر مزار 
آبراداتاس قربانی کنند5. 

همچنین گوید: 
در مراسم قربانی که کورش و دیگر سران حکومتی حضور داشت چهار گاو 

1. مسعودی، التنبیه و االشراف، ص 80.
ــف  ــی عشــر أل ــي اثن ــم ف ــم بکتابه ــم نبیه ــوه اتاه ــاب أحرق ــوه وکت ــي فقتل ــم نب 2. ان المجــوس کان له
ــب االحــکام، ج 4، ص 113 و ج 6، ص 158  ــن الحســن، 1365، تهذی ــور. )طوســی، محمــد ب ــد ث جل
– 159 و نیــز کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، 1367، الفــروع مــن الکافــی، ج 3، ص 567 – 568(. دربــاره 
ــد و  ــع شــمار پوســتها را ذکــر نکرده ان ــده می شــود. برخــی از مناب ــی دی ــع اختالف شــمار پوســتها در مناب
برخــی ماننــد ارداویــراف نامــه و التنبیــه و االشــراف و یــا کافــی و تهذیــب از کتــب روایــی شــیعه عــدد 
دوازده هــزار و در آثــار الباقیــه بیرونــی عــدد دوازده ثبــت شــده اســت )بیرونــی، ابوریحــان، 1389، آثــار 

الباقیــه، ترجمــه اکبــر دانــا سرشــت، ص 302(
3. آموزگار، ژاله، تفضلی، احمد، 1386، کتاب پنجم دینکرد، ص 36، فصل 3، بند 4.

4. هرودوت، 1382، تاریخ هرودوت، ترجمه هادی هدایتی، ج 1، ص 217.
5. گزنفون، 1386، کورش نامه، ترجمه رضا مشایخی، ص 206.
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بزرگ برای قربانی پیشاپیش دیگر قربانی ها در حرکت بود۱. 
یا گوید: 

در زمان کورش به قهرمانان مسابقه ارابه رانی گاوی برای قربانی اهدا می شد۲. 
هرودوت گوید خشایارشا برای آتنای ایلیون هزار گاو قربانی کرد۳.

ــی  ــان قربان ــر جری ــواه ب ــن گ ــید بهتری ــت جمش ــاروی تخ ــته های ب گل نبش
گاو در زمــان هخامنشــیان اســت۴. ایــن رســم همچنــان ادامــه داشــت تــا اینکــه 
ــادام کارال ســرنا کــه در ۱۲5۶  ــوع اعــالم کــرد. م مانکجــی صاحــب آن را ممن
ــرده  ــفر ک ــران س ــه ای ــاه ب ــن ش ــلطنت ناصرالدی ــال س ــی امین س ــی س ه.ش یعن

ــد: ــت5 گوی اس
 »آنان ]زرتشتیان[ نیز گاو و گوسفند را قربانی می کنند«۶. 

هر چند تاورنیه گوید: 
»موبدان به شدت آنها رااز خوردن گوشت گاو یا کشتن آن حیوان نهی می کنند«۷. 

در مقابل شاردن گوید :

1. همان، ص 243.
2. همان، ص 245.

3. هرودوت، 1389، تاریخ هرودوت، ترجمه مرتضی ثاقب فر، ج 2، ص 777، کتاب هفتم بند 43.
 1731 NN 1701 و NN 4. هنکلمــن، ووتــر ف. م، 1392، تاریــخ هخامنشــی، ج 14، ص 695 متــن
ــای A-G، ج 2،  ــید متن ه ــت جمش ــاروی تخ ــته های ب ــارد، 1395، گل نبش ــک، ریچ ــک: هل ــز ن و نی

.2503 PF ــن ــش دو، ص 603، مت ــی، بخ ــد ارفع مترجــم و ویراســتار عبدالمجی
ــر  ــی اصغ ــه عل ــران(، ترجم ــا در ای ــا و آیینه ــرنا )آدم ه ــادام کارال س ــفرنامه م ــرنا، کارال، 1362، س 5. ِس

ــعیدی، ص 13. س
6. همان، ص 211.

7. تاورنیه، 1382، سفرنامه تاورنیه، ترجمه حمید شیرانی، ص 106.



۲۰۳ بخش چهارم: قربانی

در میان ایرانیان بیشتر یهودیان و گبران خواستار گوشت گاو و گوساله هستند۱. 
یــا دروویــل کــه در ســلطنت فتحعلیشــاه بــه ایــران آمده اســت گویــد که زرتشــتیان 
»خــوردن هرنــوع گوشــتی جــز گوشــت مــاده گاو را مجــاز می داننــد. دلیــل نخــوردن 
ــوان حرمــت  ــن حی ــرای ای ــا ب ــد هندوه ــا مانن ــن اســت کــه آنه ــاده گاو ای گوشــت م

خاصــی قایلنــد«۲.
 امــا بــه هــر حــال گزارش هــای دیگــر ایــن روایــت را تأییــد نمی کنــد البتــه ممکــن 
ــه باشــد. در متــن پهلــوی خســرو  اســت در ایــن دوران باورهــای آذرکیوانــی رواج یافت

ریــدگ نیــز گوشــت گاو در ردیــف گوشــتهای لذیــذ آمــده اســت«۳. 
در روایات داراب هرمزدیار نیز به جواز خوردن گوشت گاو تصریح شده است۴. 

هــر چنــد توصیــه دینمــردان بــر ایــن بــود کــه گاو ورزا و زاینــده را نگهــداری کننــد 
مگــر آنکــه پیــر باشــد و تــوان کار نداشــته باشــد چنانچــه بهــرام گــور گویــد:
که تنگیست از گاو کشتن به مرز مریزید هم خوِن گاواِن ورز 

به چشم خداوند خود خوار گشت5 ز پیری مگر گاو بیکار گشت  
حتــی بنــا بــر ســنت، مــادر زرتشــت بــرای درمــان بــه امــر خــدا گوشــت خــورد۶ و 
ــا سرســویگ را  ــوش ی ــی مــردگان گاو هدی ــرای بازآرای ــان ب ــا سوشــیانت در آخرالزم ی
ــرای همیشــه بی مــرگ شــوند۷. ــا خــوردن گوشــت آن ب قربانــی می کنــد کــه مــردم ب

1. شاردن، ژان، 1372، سفرنامه شاردن، ترجمه اقبال یغمایی، ج 2، ص 832.
2. دروویل، گاسپار، 1370، سفر در ایران، ترجمه منوچهر اعتماد مقدم، ص 330.

3. عریان، سعید، 1391، متن های پهلوی، ص 56، خسرو قبادان وریدگی، بند 21-20.
4. اون واال، مانکجی، 1922، روایات داراب هرمزدیار، ج 1، ص 260، از روایت کاوس ماهیار.

ــد ســاالر، ج 6، ص  ــق و محمــود امی ــی مطل ــح جــالل خالق ــه تصحی 5. فردوســی، 1384، شــاهنامه، ب
555، ابیــات 1861-1860.

6. راشد محصل، محمد تقی، 1389، دینکرد هفتم، ص 215، فصل 2، بند 54.
7. بهار، مرداد، 1395، بندهش، ص 147.



قربانی در آیین زرتشت۲۰۴

د( قربانی های غیر رسمی

بــر اســاس نوشــته های بانــو فرنگیــس مزداپــور از رســم های ســنتی زرتشــتیان 
کــه قربانــی در آن اســت یکــی »ســفره دختــر شــاه پریــان«۱ اســت کــه کشــتن مــرغ 
ــر بهمــن  ــز خــروس ســیاه از آیین هــای ضــروری آن اســت و دیگــری »ســفره پی و نی
ــزد و خــوردن آن در روز  ــی کــردن گوســفند در روز اورم ــن قربان روز« اســت کــه آیی
اردیبهشــت برگــزار می شــود۲. نکتــه دیگــر اینکــه ســفره شــاه پریــان را ســالیانه و ســفره 

ــوان برگــزار کــرد. ــه می ت بهمــن امشاســپند را ماهیان
ــته اند و آن  ــز ندانس ــت و آن را جای ــده اس ــدان رد ش ــوی موب ــی از س ــن دو قربان ای
ــه  ــر بهمــن روز ب ــی پی ــن دو شــاید قربان ــت شــمرده اند. از ای ــی و جهال را از ســر نادان
خاطــر همزمانــی بــا روزهــای َنُبــر بیشــتر مذمــت شــده اســت. موبــد رســتم شــهزادی 
در ســخنرانی خــود در تاریــخ ۲۷ آذر ۱۳۲۶ گویــد: بــه قــدری ایــن زرتشــتیاِن جاهل از 
مذهــب خــود دورنــد کــه حتــی بــر خــالف شــرع زرتشــت بــا وجــود آنکــه روز بهمن، 
زرتشــتیان از بریــدن و خــوردن گوشــت پرهیــز کننــد بــرای همیــن پیرهــا دههــا مــرغ و 

ــر ســر ســفره وهمــن حاضــر می کننــد«۳. خــروس ســر می برنــد و در روز وهمــن ب

خوراک های گوشتی در دیگر جشن های ملی و آیینی

عــالوه بــر مراســم هایی کــه در آن قربانــی انجــام می گرفــت در جشــن های 
دیگــری نیــز مــردم از خوراکی هــای گوشــتی اســتفاده می کردنــد کــه ممکــن اســت 

ــه زرتشــتیان  ــوط ب ــری را مرب ــی ســه شــنبه و شــاه پ ــی ب ــد اردشــیر خورشــیدیان، ب ــد موب ــه نمان 1. ناگفت
ــوی، ص 281(. ــرک مین ــا ل ــی ی ــش فرهنگ ــیر، 1393، ده ــیدیان، اردش ــد. )خورش نمی دان

ــرداد  ــر مه ــه دکت ــر ســفره های مقــدس زرتشــتی، در یادنام ــدی ب ــس، 1376، درآم ــور، فرنگی ــزدا پ 2. م
ــار، ص 384. به

ــز  ــه کوشــش مهرانگی ــدان رســتم شــهزاد ی، ب ــد موب 3. شــهزادی رســتم، مجموعــه ســخنرانی های موب
ــهزادی، ص 57. ش



۲۰5 بخش چهارم: قربانی

قربانــی در همــان روز انجــام می گرفــت یــا از گوشــت روزهــای قبــل اســتفاده می شــد.
ــات جشــن معمــواًل از غذاهــای گوشــتی  ــس »غذاهــای اوق ــه مــری بوی ــه گفت ب
تشــکیل می شــد )چــون در زمانهــای مشــقت بــاری کــه زیــاد هــم از مــا دور 
ــتاییان  ــی آن روس ــه ط ــود ک ــال ب ــات س ــدود اوق ــًا از مع ــدس غالب ــی مق ــتند ایام نیس
گوشــت مصــرف می کردنــد( ضمنــًا غالبــًا بــه افــرادی کــه در پخــت شــبانه کمــک 
ــن  ــه ای ــرای تهی ــد »خــون جوشــیده« )khin-e-jusunda( داده می شــود. ب می کردن
ــوط  ــه مخل ــی ک ــد و وقت ــه می ش ــک اضاف ــدم و نم ــی آرد گن ــون قربان ــه خ ــاده ب م
ســفت می شــد، بــه آن آب اضافــه می کردنــد ســپس ایــن مخلــوط جوشــانده 
ــر  ــی ب ــا حت ــام غذاه ــر روی تم ــد کــه ب ــه دســت می آم ــظ ب می شــد و شــیره ای غلی
روی جگــر بریــان پاشــیده می شــد، البتــه بــه دلیــل آنکــه جگــر از نظــر آیینــی پــاک 
و خــون ناپــاک اســت ســهم جگــر ســگ پیــش از ایــن کار کنــار گذاشــته می شــد. 
غــذای دیگــر مربــوط بــه جشــن گیپــا )gipa( نــام داشــت. ایــن غــذا کــه از تکه هــای 
گوشــت، برنــج، چربــی، گیاهــان و ادویــه تشــکیل می شــد، در کیســه های کوچکــی 
کــه از شــکمبه گوســفند ســاخته شــده بــود آهســته جوشــانده می شــد. یــک گیپــای 
ــکم  ــی ش ــش انتهای ــز از بخ ــی تمی ــاک طبیع ــک س ــورت ی ــه ص ــه ب ــک ک کوچ
ــوک  ــاغ باغ ــه آن ب ــد و ب ــاده می گردی ــگ آم ــرای س ــًا ب ــد مخصوص ــت می ش درس
)baybayuk( می گفتنــد. از غذاهــای عمــده ی دیگــر شــوربای بریانــی بــود کــه آن 
درون یــک ظــرف گذاشــته می شــد و ســپس در تــه اجــاق و زیر گوشــت گوســفندی 
 )surva-nakhod( کــه در حــال کبــاب شــدن بــود، پختــه می شــد. شــوربای نخــود
ــای  ــا غذاه ــود. ام ــت می ش ــود درس ــت و نخ ــه از گوش ــت ک ــری اس ــذای دیگ غ
دیگــر عبارتنــد از: گوشــت ســرخ شــده بــا پیــاز و مغــز اســتخوان کــه بــا پیــاز و تخــم 
مــرغ ســرخ می شــد. همچنیــن شــورباهای غلیــظ دیگــری نیــز وجــود داشــت کــه بــا 

ــد«۱. ــت می ش ــدون آن درس ــا ب ــت ی گوش

1. بویس، مری، 1397، کانون دین زرتشتی در ایران، ترجمه حسین ابراهیمیان، ص 74.
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خوراک هــای گوشــتی دیگــری نیــز از قدیــم االیــام در جشــن ها اســتفاده می شــد 
ــی در توضیــح جشــن »ســیر و ســور« کــه در دیمــاه در  ــه ابوریحــان بیرون ــرای نمون ب

ــد:  ــان زردشــتیان برگــزار می شــد گوی می
»روز چهاردهم روز گوش اســت که آنرا سیر و ســور نیز می نامند و در این 
روز ایرانیان ســیر و شراب می خورند و ســبزی ها را با گوشتهایی که استعاذه 
از شــیطان بر آن خوانده اند می پزند و سبب این است که شیاطین پس از قتل 
جمشید چیره شــدند و مردم برای دفع آزار آنان چنین کردند و چون از قتل 
جمشــید حزین گشتند ســوگند یاد کردند که به چربی نزدیک نشوند و این 
کار در ایشان سنت ماند و بخوردن طعام مذکور از مرض هایی که منسوب به 

ارواح سوء است تداوی می کنند«۱.
وی درباره جشن بهمنجه )روز بهمن از ماه بهمن( گوید:

 مردم فارس در دیگ هایی از جمیع دانه های مأکول با گوشت غذایی می پزند 
و آنرا با شیر خالص می خورند«۲. 

گردیزی گوید:
 »این روز بهمنجنه باشــد و رسم عجمیان چنان است، که اندرین روز دیگی 
بپزند و از همه نباتها و دانگوها و تخمها و گوشتهای هر حیوانی اندرو کنند، و 

آنرا دیگ بهمنجنه خوانند و بپزند و بهر جای بفروشند«۳.
ناگفتــه نمانــد چنانچــه گذشــت طبــق رســم ناُبــر کــه چهــار روز از مــاه گوشــت 

1. بیرونی، ابوریحان، 1389، آثار الباقیه، ترجمه اکبر دانا سرشت، ص 345.
2. همــان، ص 350 و نیــز نــک: بیرونــی، ابــو ریحــان، 1422، القانــون المســعودی، بــه تصحیــح 
ــل  ــم الوای ــی، ابوریحــان، 1362، التفهی ــز نــک: بیرون ــم ســامی الجنــدی، ج 1، ص 269 و نی عبدالکری

ــم، ص 257. ــه التنجی صناع
3. گردیــزی، عبدالحــی، 1363، بــه تصحیــح ســعید نفیســی، ص 524-525. و نیــز نــک: قلقشــندی، 

احمــد بــن علــی، صبــح االعشــی، ج 2، ص 453.
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در ســفره بــه کار نمــی رود. بــه ویــژه در جشــن بهمنــگان کــه تقــارن روز بهمــن بــا مــاه 
بهمــن اســت. بــه همیــن خاطــر پرهیــز از گوشــت در ایــن روز بیشــتر اســت. چــرا کــه 
انــواع چارپایــان در حمایــت وی قــرار دارد۱. »امــروز حتــی افــراد معتقــد مــزدا پرســت 
از خــوردن گوشــت در سراســر مــاه بهمــن خــودداری می کننــد«۲. در نتیجــه اگــر ایــن 
گــزارش بیرونــی درســت باشــد نشــان از آن دارد کــه رســم ناُبــر رســمی کهــن نیســت.

بنــا بــه گــزارش شــهمردان بــن ابــی الخیــر پارســیان در جشــن ســپندارمذ گوشــت 
ــد۳. ــی می خوردن ماه

در کتاب صد در بندهش درباره سفره فَرَوشی۴ چنین آمده است که:
 »می باید که هر چه بدســت توانند آوردن از همه جنس بر فروشــین نهند و 
گوشــت و خایه و ماهی و شــیرینها و میوه ها و تریها چــه آن روان در گیتی 
چیزی دیده باشــد که در آرزوی آن بود و چــون از آن چیزها بر درون نهند 

ایشان از آن آرزوی کم شوند و خرم بباشند«5.
 همیــن گــزارش در روایــت داراب هرمــزد یــار نیــز آمــده اســت۶. آش ججــه نیز در 

ایــن ســفره قــرار می دادنــد۷.

1. بهار، مهرداد، 1395، بندهش، ص 49-48.
2. قلی زاده، خسرو، 1392، دانشنامه اساطیری جانوران و اصطالحات وابسته، ص 300.

3. رازی، شهمردان بن ابی الخیر، 1382، روضه المنجمین، ص 45.
4. قرائــت فروردیــن یشــت بــرای روان درگذشــته در روز دهــم و روز مــرگ در هــر مــاه و ســالگرد و ده 
روز فــروردگان. نــک: گشتاســب، فرزانــه، 1378-1388، بازمانده هــای ســنِت کهــن مکتــوب در آداب 

و رســوم کنونــی زرتشــتیان ایــران، ص 140.
5. دابار، 1909، صد در بندهش، ص 126، در 53.

6. اون واال، مانکجی، 1922، روایات داراب هرمزدیار، ج 2 ص 13.
ــی  ــوم کنون ــوب در آداب و رس ــن مکت ــنِت که ــای س ــه، 1378-1388، بازمانده ه ــب، فرزان 7. گشتاس

ــران، ص 84. ــتیان ای زرتش



قربانی در آیین زرتشت۲۰۸

در فروردیــن یشــت بندهــای 5۰-5۲ از پیشــکش گوشــت ســخن رفتــه 
ــه پــرواز  اســت. فروشــی ها بــه هنــگام َهَمســَپتَمدم بــه ســوی خانه هــای خــود ب
ــا خــود  ــه ایــن ســوی و آن ســوی می رونــد ب ــه مــدت ده شــب ب در می آینــد و ب

می گوینــد:
 »که )=چه کسی( ما را خواهد ســتود؟ که ستایش خواهد کرد؟ که آفرین 
خواهد کرد؟ که پذیرایی خواهد کرد؟ با دست ]های[ دارای گوشت، دارای 

جامه....«۱.
ــده  ــن س ــزاری جش ــرای برگ ــری ب ــال ۳۲۳ هج ــج در س ــد مرداوی ــر گوی ــن اثی اب
»دســتور داد کــه یــك ســفره بســیار بــزرگ گســترانند و در آن صــد اســب و دویســت 
ــان  ــاره نشــده باشــد. ســه هــزار گوســفند بری ــان نهنــد کــه همــه درســت و پ گاو بری
درســت هــم در آن ســفره نهــاد اینهــا غیــر از گوشــت پــاره و خورشــهای گوناگــون و 

ــود«۲. ــان ب ــود کــه بیشــتر از ده هــزار مــرغ بری ــه ب ــواع مرغهــای پخت ان

خوراک های گوشتی در جشن های عروسی

»شــام بلــه بــرون شــامل »مــزه« اســت کــه در واقــع گوشــت بریــان، مــرغ ماهــی، 
ــان خــورده می شــود«۳. ــا ن ــا ســاالد می باشــد کــه ب ــت ی کتل

در شب بله برون حاضرین بیت هایی را با یکدیگر می خوانند از جمله:
»خونه بابا نون گندم، نون گندم با گوشــت بره داره خونه شــوهر نون جو با 

ــه در  ــد 50-52. البت ــرده 13، بن ــت، ص 98-99، ک ــن یش ــی فروردی ــز، 1392، بررس ــی، چنگی 1. موالی
ترجمــه دوســتخواه، بــه جــای گوشــت، شــیر آمــده اســت )دوســتخواه، جلیــل، 1391، اوســتا، ج 1، ص 

.)416
ــخ(، ترجمــه  ــی التاری ــل ف ــران )الکام ــزرگ اســالم و ای ــل ب ــخ کام ــن، 1371، تاری ــر، عزالدی ــن اثی 2. اب

ــت، ج 20، ص 21. ــم حال ــی و ابوالقاس ــاس خلیل عب
3. مظفری طباطبائی، مژگان، 1391، بررسی سیر دگرگونی شیوه ازدواج در میان زرتشتیان، ص 111.



۲۰۹ بخش چهارم: قربانی

گوشت گو )گاو( بخور وبرو«۱.
شــام نامــزدی »معمــواًل شــامل یکــی از برنــج  ماننــد برنــج زعفــران، باقــال پلــو، یــا 
ــه جــز خورشــت قیمــه،  ــواع خورشــت ها )ب ــرغ، یکــی از ان ــو می باشــد، م شــیرین پل
ــوارد  ــاب، در م ــت گوشــت جوجــه کب ــه می شــود(، رول ــزا تهی ــرای مراســم ع ــرا ب زی

ــده ...«۲. ــاب کوبی ــادری کب ن
عــروس و دامــاد در مراســم گواهگیــران یکــی از روزهــای ماه را بــه عنــوان روز خیر 
ــی  ــت غذاهای ــه پخ ــد. از جمل ــش می کنن ــد و در آن روز داد و ده ــاب می کنن انتخ
ماننــد آش رشــته، شــولی و یــا چغــوک بریــز )گوشــت چــرخ و ســرخ شــده بــه همــراه 

ســیب زمینــی ســرخ شــده(۳.
ــان  ــت بری ــت. گوش ــان اس ــت بری ــه، و گوش ــاالد الوی ــامل س ــی »ش ــام پاتخت ش
غذایــی اســت کــه بــا اســتفاده از گوشــت ران چهارپــا و اضافــه کــردن کمــی نمــک، 
فلفــل، زردچوبــه، ادویــه و کمــی آب بــه آن پختــه می شــود و در پایــان زنــان گوشــت 

ــد«۴. ــر می ریزن ــورد نظ ــای م ــی آورد و در طرف ه ــش درم ــش ری ــورت ری ــه ص را ب
شــام عروســی پارســیان هنــد »شــامل یــک نــوع برنــج خــاص اســت کــه مخلوطــی 

از برنــج، زعفــران و ادویــه ای خــاص، گوشــت یــا مــرغ و حتمــًا ماهــی...«5.

1. همان، ص 111.
2. همان، ص 115.

3. نک: همان، ص 125.
4. همان، ص 132.
5. همان، ص 136.





بخش پنجم: 

زرتشتیان و قربانی در عصر کنونی





قربانی و زرتشتیان معاصر

ــر اســاس گاتاهــا  ــد کــه ب ــن باورن ــر ای ــدان و نویســندگان زرتشــتی ب برخــی از موب
ــاز  ــن کار ب ــردم را از ای ــت م ــت و زرتش ــرام اس ــات کاری ح ــردن حیوان ــی ک قربان
داشــته اســت. موبــد فیــروز آذرگشســب گویــد رســم قربانــی خونیــن از بقایــای رســوم 

ــام کــرده اســت۱. ــر ضــد آن قی ــرو ب ــا تمــام نی مهرپرســتان می باشــد و زرتشــت ب
موبد رستم شهزادی گوید: 

»در کیش زرتشــتی قربانی حیوانات به کلی منع شده و اگر این کار ناپسند، 
گاهی بین زرتشتیان ایران معمول گشته، در اثر معاشرت دیگران و مخالف دین 

زرتشتی است«۲. 
خداداد خنجری گوید: 

»زرتشت، قربانی کردن جانوران را کاری خرافی و نشانی از نادانی و گمراهی 
می داند«۳. 

موبد اردشیر خورشیدیان گوید: 

1. آذر گشسب، اردشیر، 1372، مراسم مذهبی و آداب زرتشتیان، ص 235.
2. شهزادی، رستم، 1367، جهانبینی زرتشتی، ص 54.

3. خنجری، خداداد، 1380، بینش زرتشت، ص 20-19.



قربانی در آیین زرتشت۲۱۴

»انجمن موبدان از روز نخست تشکیل، آدابی همچو قربانی که با بن مایه های 
زرتشتی ناسازگار بود را نکوهش کرد۱. 

پورداوود نیز گوید: 
»پیغمبر ایران مکررًا مردم ایران را بزراعت و پروراندن ســتوران پند می دهد و از 
فدیه و قربانی خونین که در میان اقوام آریایی معمول بود بشدت منع می کند«۲. 

این باور به نویسندگان اسالمی نیز رسید و دکتر آشتیانی چنین آورده است: 
»در بین ادیان بزرگ قدیم هم تنها دین زرتشــت است که قربانی خونین را به 

هر شکل ممنوع ساخت«۳.
اما آیا هر نوع ذبح و یا نذر حیوانات هم غیر مجاز است؟

ــر اســاس گــزارش خبرگــزاری برســاد در نشســت ۹ اســفند ســال ۱۳۸۹ انجمــن  ب
زرتشــتیان تهــران، بنابــر نظــر انجمــن موبــدان بــا آنکــه در دیــن زرتشــت قربانــی وجــود 
نــدارد ولــی ذبــح حیوانــات و نــذر و نیــاز آن مانعــی نــدارد بــه شــرط آنکــه مــکان و 
شــرایط ذبــح بهداشــتی باشــد. انجمــن موبــدان از تمامــی انجمنهــا خواســته اســت تــا 
چنانچــه مــکان ذبــح حیــوان در پیرهــا بــه قدر کافــی بهداشــتی نیســت جلوی ایــن کار 
را بگیــرد. داریــوش اورنگــی بیــان کــرد در زیرزمیــن شــاه ورهــرام ایــزد مــکان مناســب 

و بــا تهویــه در نظــر گرفتــه شــده اســت، کــه مخصــوص ذبــح اســت«۴.

گات ها و قربانی

ــر اســاس آموزشــهای  ــد کــه ب ــن باورن ــر ای چنانچــه گذشــت زرتشــتیان معاصــر ب

1. خورشیدیان، اردشیر، 1393، دهش فرهنگی یا لرک مینوی، ص 418.
2. پورداوود، ابراهیم، 1389، گات ها، ص 98.

3. آشتیانی، سید جالل الدین، 1368، تحقیقی در دین یهود، ص 285.
4. خبرگزاری برساد. تاریخ 1389/11/11، کامبیز رستمی.
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ــا  گاهانــی قربانــی کــردن حیوانــات کاری نادرســت اســت کــه زرتشــت بــه مبــارزه ب
آن برخاســت. ایشــان بــر ایــن باورنــد کــه ســه دســته از ســروده های زرتشــت بــر ایــن 
ــه  ــی از گاتاهاســت کــه روان گاو ب ــب گواهــی می دهــد، دســته نخســت بندهای مطل
درگاه اهــورا مــزدا از ظلــم و ســتم گلــه و شــکایت دارد و دســته دوم بندهایی اســت که 
گنــاه گوشــتخواری را بــه جمشــید نســبت می دهــد و دســته ســوم بندهایــی اســت کــه 
در آن زرتشــت بــه مراســم قربانــی دیــو پرســتان می تــازد و آن را نادرســت می شــمارد. 

موبــد بیــژن غیبــی بــا اســتناد بــه گاتاهــا گویــد: 
»زرتشت قربانی گاو را به شدت محکوم می کند و خود را نگاهبان این حیوان 
ســتمدیده می خواند )یســنا ۲۹( وی حتی خوردن گوشــت گاو را کرداری 
نادرســت می داند )یســنا ۳۲/۸( در این حمایت از گاو مخالفت زرتشت با 
مهرپرستان مشــاهده می کنیم که به شکلی ظالمانه برای ایزدشان گاو قربانی 
می کردند. پس از زردشت قربانی خونین رفته رفته پا به میدان باز نهاد تا بدانجا 
که متون پهلوی و پازند و فارســی درباره قربانی و ذبح حیوانات و چگونگی 

انجام آن مطالبی در اختیارمان می گذارند«۱.
پیــش از بررســی هــر یــک از ایــن دســته شــواهد بایــد گفــت کــه ترجمــه گاتاهــا 
کار چنــدان آســانی نیســت. مشــکالت بســیاری بــرای ترجمــه و تفســیر ایــن ســروده ها 
ــواردی  وجــود دارد کــه موجــب شــده اســت »دانشــمندان اوســتا شــناس، جــز در م

نــادر، دربــاره معنــا و مفهــوم ایــن ســرودها بــه اتفــاق رأی و نظــر نرســند«۲. 
ویلیام ماالندرا در این باره گوید: 

»گاهان مبهم ترین و پیچیده ترین منظومه در در میان ادبیات مذهبی مشــرق 

1. غیبی، بیژن، 1396، دوازده متن باستانی، ص 346.
2. زرشناس، زهره، 1385، زبان و ادبیات ایران باستان، ص 24.
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زمین است«۱. 
هینتسه در این باره گوید: 

»گاهــان هم به لحاظ تألیف و هم به لحاظ محتوی از پیچیده ترین آثار ادبی 
است که در همه زمان ها تألیف شده است«۲. 

ــده  ــاه ش ــن کوت ــن مت ــه ای ــیاری در ترجم ــات بس ــب اختالف ــواری موج ــن دش ای
اســت بــه طوریکــه معــروف اســت کــه هیــچ یــک از دو ترجمــه گاهــان بــا هــم یکــی 

.۳ نیست
عوامــل زیــادی دســت بــه دســت هــم می دهنــد تــا کار ترجمــه بــا دشــواری روبــرو 
ــدان  ــرای موب ــان گاهــان ب ــه طوریکــه درک زب ــان اوســتا ب ــه قدمــت زب گــردد از جمل
زرتشــتی در زمــان ساســانیان نیــز دشــوار و بــه قولــی ناممکــن بــوده اســت۴. دیگــر آن 
کــه بــه جــز کتــاب اوســتا و آثــار وابســته ی بــه آن هیــچ اثــر دیگــری از ایــن زبــان در 
دســت نیســت5. منظــوم و شــاعرانه بــودن گاتاهــا نیــز دلیــل دیگــری اســت. تعابیــر و 
ــف  ــاالت مختل ــات در ح ــابه کلم ــتوری و تش ــکالت دس ــوار و مش ــای دش ترکیب ه

دســتوری و محــدود و کوتــاه بــودن متــن نیــز از جملــه دیگــر دالیــل اســت.
گرشویچ برخی از این علل را چنین آورده است: 

»گاهان زرتشــت امروزه در شمار دشــوارترین آثار ادبی جهان است و دلیل 
آن صرفًا دور افتادن ما از گاهان نیست. ایجاز کالم، ابهام پایانه های صرفی، 
فراوانی اصطالحات فنی که دیگر حتی در اوستای متأخر نیز به کار نمی رود 

1. ماالندرا، ویلیام. و، 1393، مقدمه ای بر دین ایران باستان، ترجمه خسرو قلیزاده، ص 20.
2. هیتسه، آلموت، 1393، ادبیات اوستایی، در تاریخ ادبیات فارسی، ج 17، ص 41.

3. مزداپور، کتایون، 1382، زرتشتیان، ص 21.
4. نک: زرشناس، زهره، 1385، زبان و ادبیات ایران باستان، ص 24.

5. گویری، سوزان، 1388، زبان و خط اوستایی، ص 51.
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و تالش نمایانی که در کار بوده تا به مدد ترتیب واژگان تتابع غامض اندیشه را 
تجسم بخشند، جملگی از عواملی است که فهم گاهان را احتمااًل در همه ی 

دوران ها بی اندازه سخت کرده است«۱.
حال با توجه به این مقدمه سراغ سروده های گاتاها می رویم.

جمشید و گوشتخواری

به گفته دکتر فرزانه گشتاسب: 
»معنای جمله کوتاه اوســتایی که نام جم در آن آمــده، مبهم و بحث انگیز 
است؛ تنها از تفسیر پهلوی آن مشخص است که گناه جم این بود که خوردن 
گوشــت را به مردم آموخت. به این گناه در یکی از نســک های گمشده ی 
اوستا به نام »َورشت مانســر« نیز اشاراتی وجود داشــته، که در خالصه این 

نسک در دینکرد نهم باقی ماده است«۲.
ترجمه هومباخ از این بند چنین است: 

»هتا جم، پســر ویَونگهَونت بدنام شد با چنین گناهان، برای آنکه با خوردن 
بخشی از گوشت گاو مردم را خشنود کرد«۳.

پورداوود در ترجمه نخست خود که برگرفته از ترجمه بارتولومه است گوید: 
»آشکار است که جم پسر ویونگهان از همین گناهکاران است کسیکه برای 

خشنود ساختن مردمان خوردن گوشت به آنان آموخت«۴.

ــش آرا، ص  ــی و جــواد آدان ــژه اذکیای ــن زردشــت، ترجمــه منی ــوزه و آیی ــا، 1396، آم 1. گرشــویچ، ایلی
.64

2. گشتاسب، فرزانه، 1394، جمشید، در در دانشنامه فرهنگ مردم ایران، ج 3، ص 193.
3. بهمردی، اردشیر، 1395، آهو نودگاه زرتشت، دو برداشت از خاو و باختر زمین، ص 293.

4. پورداوود، ابراهیم، 1389، گات ها، ص 143.
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وی در ترجمه دوم خود گوید: 
»از این گناهکاران شناخته شده جم ویونگهان کسی که برای خشنود ساختن 

مردم ما پاره گوشت خوردن آموخت«۱.
از میــان مترجمیــن ایرانــی۲ تنهــا دکتــر ساســانفر اســت کــه در ترجمــه خــود همانند 

ــورداوود می نویســد:  پ
»از گناهانی که برای جمشید پسر ویَوهمنت )ویونگهان( شنیده شده آن بود 

که برای خشنودی و خوشامد ما مردم و بزرگان ما گوشت خواری کرد«۳.
موبد فیروز آذرگشسب این بند را چنین ترجمه کرده است: 

»جمشید پسر ویونگهان یکی از آن گناه کاران شناخته شده است زیرا برای 
جلب خشنودی مردم و ارضای نفس خویش خداوند جهان را خوار شمرد«۴.

یا ترجمه دوستخواه چنین است: 
»جم ویونگهان نیز – که برای خشنودی مردمان و خویشتن، خداوند جهان را 

خوار شمرد- از این گناهکاران نامبردار است«5.
اگــر از واژه »گائــوش« کــه برخــی آن را بــه معنــای گوشــت۶ گرفته انــد و برخــی 
بــه معنــای جهــان۷ بگذریــم، دربــاره گنــاه جمشــید نیز اختــالف اساســی وجــود دارد. 

1. پورداود، ابراهیم، 1386، گاتاها، ص 104.
2. نــک: بــرای اطــالع از ترجمــه دیگــر مترجمیــن نــک: مبارکــه بهنــام، 1393، هفــده پــژواک گاتاهــا، 

بــه کوشــش محمــد حســین نظــری پویــا، ص 282-279.
3. ساسانفر، آبتین، 1393، گاتاها، ص 349.

4. آذرگشسب، فیروز، 1383، گات ها، ص 491.
5. دوستخواه، جلیل، 1391، اوستا، ج 1، ص 25.

6. ساسانفر، آبتین، 1393، گاتاها، ص 351.
7. آذرگشسب، فیروز، 1383، گات ها، ج 1، ص 494.



۲۱۹ بخش پنجم: زرتشتیان و قربانی در عصر کنونی

ــر بهمــردی گوید:  دکت
»بند گویا اشــاره به گناه جم دارد که به گمان گروهی خوردن گوشت بود 
و به پندار گروهی دیگر خودپســندی بی جایی بود که بر او دســت یافت و 

خویشتن را دارنده نیرویی دانست که از مردمان ساخته نیست«۱.
 ساســانفر تصریــح می کنــد کــه »گناهــی کــه از جمشــید روایــت شــده »گوشــت 

خــواری بــوده«۲ اســت. امــا موبــد فیــروز آذر گشســب در رد ایــن دیــدگاه گویــد: 
»افسوس که برخی از خاورشناسان علت مورد خشم قرار گرفتن جمشید را این 
می دانند که این پادشــاه گوشت خوردن را به مردم یاد داده است در صورتی 
که در هیچ قسمتی از اوستا و یا کتب پهلوی و روایات سنتی اشاره ای به این 
موضوع نشده است ولی آنچه در شــاهنامه و سایر روایات مذهبی ذکر شده 
اســت غرور بی جاِی جمشــید از قدرت خویش و از خوار شمردن پروردگار 
است که رعایا را از خود رنجیده خاطر ساخت و عاقبتی ناگوار برای خویش 
به دســت خود فراهم کرد و همین امر ســبب گردید که جزو گناهکاران به 

شمار آید«۳.
در توضیح گفته موبد آذرگشسب باید گفت که :

در زامیاد یشــت گناهی که به جمشید نسبت داده شــده است دروغگویی 
است. 

در این بخش از اوستا چنین آمده است: 
»به شــهریاری او، نه ســرما بود، نه گرما، نه پیری، نه مرگ و نه َرشِک دیو 

1. بهمــردی، اردشــیر، 1395، آهــو نــودگاه زرتشــت، دو برداشــت از خــاو و باختــر زمیــن، چــاپ اول، 
ص 293.

2. ساسانفر، آبتین، 1393، گاتاها، ص 350.
3. آذرگشسب، فیروز، 1383، گات ها، ج 1، ص 492.
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آفریده.
این چنیــن بود پیش از آنکه او دروغ گوید، پیش از آنکه او دهان به ســخن 

دروغ بیاالید.
پس از آنکه او به سخن نادرست دروغ دهان بیالود، فّر آشکارا به کالبد مرغی 

از او بیرون شتافت«۱.
ــای  ــی و ادع ــن۲ و دروغگوی ــن دی ــید نپذیرفت ــاه جمش ــز گن ــوی نی ــت پهل در روای
خدایــی۳ آمــده اســت. »امــا خــوردن گوشــت، دروغ گویــی و ادعــای خدایــی، همــه، 
ظاهــر داســتان اســت و در باطــن امــر، بــه نظــر می رســد کــه گمــراه کننــده ای پنهــان، 
ــه آن  ــان آورد و ب ــر زب ــد، ب ــه راه ده ــه اندیش ــا را ب ــی خط ــا آرزوی ــی دارد ت ــم را وام ج

عمــل کنــد«۴.
در روایــات پهلــوی جــم علیــه نابــودی گوســفندان بپــا می خیــزد. بــرای نمونــه در 

روایــت پهلــوی چنیــن آمــده اســت: 
»زردشــت این را نیز از اورمزد پرســید که: »جم برای نیکی جهان چه کار 

بهتری کرد؟«
اورمزد گفت که: 

»آن زمان که دیوان به مردمان گفتند که: »گوسفند را بکشید تا ما به شما پیل 
دهیم که سودمندتر است که او را نگاهبان و نگهدار نباید،

مردمان گفتند که: 

1. دوستخواه، جلیل، 1391، اوستا، ج 1، ص 490، زامیاد یشت، بند 34-33.
2. میرفخرایی، مهشید، 1390، روایت پهلوی، ص 284، فصل سی و یکم، بند پ-2.

3. همان، ص 283، فصل سی و یکم، بند الف 10.
4. گشتاسب، فرزانه، 1394، جمشید، در در دانشنامه فرهنگ مردم ایران، ج 3، ص 193.
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»مگر به دستوری جم کنیم )= گوسفند را نکشیم(« و کردند؛ و جم با دیوان 
برای نکشــتن مردمان گوسپند را و برای نســتاندن مردمان از دیوان پیل را، با 

دیوان چنان پیکار کرد که دیوان را شکست داد«۱.
 استاد مهرداد بهار درباره این روایت گوید: 

»ایــن مطلبی جالب توجه اســت، زیرا بر خالف مطالب یســنه ی ۳۲، اتهام 
کشتن گاو و خوراندن گوشت به مردمان را توسط جمشید نفی می کند«۲.

در شــاهنامه نیــز آمــده اســت کــه پــس از آنکــه جمشــید جهــان را آبــاد کــرد، بــه 
خودپســندی دچــار شــد و در انجمــن گفــت:

هنر در جهان از من آمد پدید چو من نامور تخت شاهی ندید
جهان را به خوبی من آراستم ُچنانست گیتی کجا خواستم

خور و خواب و آرامتان از من ست همان پوشش و کامتان از من است
بزرگی و دیهیم و شاهی مراست که گوید که جز من کسی پادشاست۳

اما،ُچن این گفته شد فّر یزدان ازوی بگشت و جهان شد پر از گفت و گوی۴
البتــه »دور نیســت کــه بــه دنبــال همیــن ادعــای خدایــی، دســتور می دهــد تــا بــرای 
او قربانــی هــم بکننــد«5 در نتیجــه نــه اوســتا و نــه کتــب پهلــوی و نــه شــاهنامه گنــاه 

1. میرفخرایــی، مهشــید، 1390، روایــت پهلــوی، ص 284، فصــل ســی و یکــم. و نیــز نــک: تفضلــی، 
احمــد، 1391، مینــوی خــرد، ص 45، پرســش 26، بنــد 33)الــف(.

2. بهار، مهرداد، 1391، پژوهشی در اساطیر ایران، ص 231، یادداشت شماره 26.
ــت  ــق، ج 1، ص 45، بی ــی مطل ــالل خالق ــش ج ــه کوش ــاهنامه، ب ــم، 1366، ش ــی، ابوالقاس 3. فردوس

.68  -65
4. همان، ص 45، بیت 70.

5. بویس، مری، 1393، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی زاده، ج 1، ص 114.



قربانی در آیین زرتشت۲۲۲

ــاه  ــت خواری گن ــر گوش ــه اگ ــد. البت ــبت نمی ده ــید نس ــه جمش ــت خواری را ب گوش
باشــد. گوشــتی کــه در اوســتا بــا وصــف خوشــی دهنــده آمــده اســت.

در دینکرد نهم چنین آمده است: 
»جمشید پسر ویونگهان مردم را راضی نگاه می داشت، گوسفند نیک آفریده 
را راضی نگاه می داشت. ای زردشت، او چنین به مردم گفت: گوسفند برای 
شما است ای مردم – یعنی که متعلق به شما است- شما مردم، با تقسیم کردن 
گوشــت، او را بدون پیمان می خورید، با تقسیم کردن گوشت باید از او سیر 
شد. نه برای آز و نه برای رشک میفکن ... و میفکن ... برای پیشه در انجام 

دادن کشتار، تا اینکه نیکی به طور کامل نصیب شما گردد«۱.
ناگفته نماند زنر گوید: 

»بر پایه ی شرح پهلوی از بند ۱ یسن ۹ آن ها که گوشت اهدایی از سوی جم 
را مصرف کردند، به تن بی مرگ شــدند. بنابراین، ایرانیــان، جم را به عنوان 
پایه گذار عمل قربانی، و کاًل در تفاوتی آشــکار با زردشتیان نخستین تلقی 

می کردند«۲. 
ــرای دور  ــار جمشــید ب ــت داراب هرمزدی ــه روای ــا ب ــن چنانچــه گذشــت بن همچنی
رانــدن دیــوان بــه دســتور بهمــن گاوی را قربانــی کــرد۳ که پــس از آن نیــز ادامــه یافت. 
ــادی پیشــکش  ــا و درواســپ قربانی هــای زی ــرای آناهیت چنانچــه گذشــت جمشــید ب
می کنــد کــه در ایــن کار تمــام پهلوانــان ایرانــی حتــی گشتاســپ و جاماســپ و زریــر 
ــای  ــاید ادع ــه ش ــریکند. در نتیج ــا وی ش ــز ب ــتند نی ــت هس ــن زرتش ــه از معاصری ک

1. تفضلــی، احمــد، 1397، تصحیــح و ترجمــه سوتکرنســک و ورشــت مانسرنســک از دینکــرد 9، ص 
185، ورشــت مانسرنســک، فرگــرد نهــم، بنــد 11.

2. زنر، آر. سی، 1389، طلوع و غروب زردشتی گری، ترجمه تیمور قادری، ص 181.
3. اون واال، مانکجی، 1922، روایات داراب هرمزد یار، ج 2 ص 163-162.
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خدایــی و دســتور بــه قربانــی بــرای خــودش گنــاه جمشــید باشــد نــه گوشــتخواری و 
قربانــی بــرای ایــزدان کــه همــه در آن شــریکند.

ــاه  ــا گوشــتخواری از نظــر زرتشــت گن حــال ایــن پرســش مطــرح می شــود کــه آی
اســت؟ مــری بویــس گویــد: 

»زرتشت با رسم کهن گوشتخواری مخالفتی نداشته است، از سوگندی که به 
آرمیتی می دهد آشکار می شود. می گوید: »با تالش در دامپروری، بگذار تا 

گاو برای خوراک ما پروار شود«)یسنای ۴۸-5(«۱.

آیا گاتاها قربانی را محکوم کرده است؟

ــرای  ــد ب ــد دی ــاره جــواز و عــدم جــواز قربانــی در گاتاهــا بای پیــش از گفتگــو درب
ــا  ــا بایــد فقــط در گاتاهــا آن را جســتجو کــرد ی ــه پیــام اصیــل زرتشــت »آی دســتابی ب
ــچ راهــی  ــون مقــدس اوســتای متأخــر هــم موجــه و مجــاز اســت؟ هی اســتفاده از مت
ــل  ــت را منتق ــد زرتش ــول عقای ــا و اص ــا کل آموزه ه ــم گاتاه ــات کنی ــه اثب ــم ک نداری
ــر، حتــی متــون بســیار متأخــر و نســبتًا  ــه عــالوه تعــدادی از متــون متاخرت ــد. ب می کن
ــه  ــان- ک ــط دادن ش ــرح و بس ــا ش ــه ب ــد – اگرچ ــاره می کن ــی اش ــه مفاهیم ــد، ب جدی
ــوم  ــودن آن مفه ــد ب ــی از جدی ــًا حاک ــده، ضرورت ــط ش ــت و ضب ــر ثب ــون متأخ در مت

نیســت«۲.
ــه  ــی چگون ــای گاهان ــا آموزه ه ــر ب ــتی متأخ ــن زرتش ــبِت دی ــد نس ــد دی ــپس بای س
ارزیابــی می شــود؟ آیــا اوســتای جدیــد انحرافــی در آییــن زرتشــتی متقــدم بــوده اســت 

یــا نــه؟
ســنت زرتشــتی بــر ایــن بــود کــه تمامــی بخش هــای اوســتا حقیقــت واحدی اســت 

1. بویس، مری، 1393، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی زاده، ج 1، ص 251.
2. الیاده، میرچا، 1394، تاریخ اندیشه های دینی، ترجمه مانی صالحی عالمه، ج 1، ص 427.
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کــه بــا یکدیگــر مخالفتــی نــدارد. نویســنده دینکــرد ســوم دربــاره وحــدت ســه بخش 
»گاســانیک« یــا گاهانــی، »هــادک مانســریک« و »دادیــک« گوید:

 »از> داد نامــه< »دادیــگ« می تواند )=daned( فتواهــای >دین نامه ی< 
»هادگ مانســریگ« > و کارنامه ورجاونِد< »گاهانیــگ« را، و از >دین 
نامــه ی< »هادگ مانســریگ« می تواند فتواهــای >دادنامــه< »دادیگ« 
و > کارنامــه ی ورجاوند< »گاهانیــگ« را، و از > کارنامــه ی ورجاوند< 
»گاهانیــگ« فتواهای >دین نامــه< »هادگ مانســریگ« و »دادیگ« را 

استخراج کند و توضیح دهد«۱.
استاد فریدون فضیلت در یادداشتی بر این بخش می نویسد: 

»نظرگاه نویسنده روشن است؛ سه کتاب ِقانوِن ورجاونِد دین مزدایی، آنچنان 
سازگارِی بنیادینی در صورت و معنا دارند که برای مجتهِد اعلم، وظیفه ای جز 

این نمی ماند که آن همانندی ها را استخراج و استفتا کند«۲.
نویســنده دینکــرد در کــرده ۱۶5 گویــد در هیــچ زمینــه ای نیســت مگــر اینکــه در 
گاهــان بــه صــورت گزیــده بــه آن مطلــب اشــاره شــده اســت و چرایــی احــکام هادگ 
مانســریک و دادیــگ در گاهــان روشــن می شــود۳. و بــه دیگــر ســخن گاهــان گــواه 
گفتارهــای هــادگ مانســریگ و دادیــگ اســت و ایــن دو گشــاینده ی معناهــای ژرف 

گاهان انــد۴. حتــی نویســنده دینکــرد پنجــم گویــد: 

1. فضیلت، فریدون، 1381، کتاب سوم دینکرد، دفتر دوم، ص 204، کرده 161.
2. همــان ص 205 یاداشــت شــماره 6. ناگفتــه نمانــد واژه یکــی مانــده بــه آخــر احتمالــی اســت زیــرا 

ــد. ــده نمی ش ــت خوان درس
3. نک: همان.

4. نک: همان ص 215.
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»سخنانی در اوستا و زند وجود ندارد که متناقض با هم باشند«۱. 
ــان وجــود  ــی در گاه ــاره قربان ــی درب ــچ منع ــر ســنت زرتشــتی هی ــا ب در نتیجــه بن

ــت. ــده اس ــادر ش ــواز آن ص ــتا ج ــای اوس ــر بخش ه ــه در دیگ ــرا ک ــدارد چ ن
ــه  ــد کــه آنچــه ب ــن باورن ــر ای ــان ب ــر محقق ــم بیش ت از ســنت زرتشــتی کــه بگذری
ــا  ــتا از گاتاه ــای اوس ــر بخش ه ــا دیگ ــت ام ــان گاتاهاس ــتگی دارد هم ــت بس زرتش
فاصلــه می گیــرد و دوبــاره عناصــر پیشــا زرتشــتی را در خــود بــه نمایــش می گــذارد. 
ــان آموزه هــای زرتشــت و آداب و رســوم پســین  ــد دارد کــه می امــا مــری بویــس تاکی
هیــچ تغایــری وجــود نــدارد و گویــا اندیشــه های خــود را بــه شــماری از محققــان دیگر 

از جملــه ویندفــو و جی.کرینبــروک قبوالنــده اســت۲.
در نــگاه مــری بویــس و همفکرانــش تعارضــی میــان قربانــی حیوانــات در اوســتای 
نویــن و اوســتای قدیــم وجــود نــدارد. امــا کســانی کــه بــر ایــن باورنــد کــه اوســتای 
ــه  ــت ب ــه صراح ــی ب ــی و گاه ــورت ضمن ــه ص ــت ب ــا گاتاهاس ــارض ب ــد در تع جدی
مخالفــت زرتشــتیان بــا آموزه هــای پیامبــر خــود اعتــراف دارنــد. بــه هــر حــال بنــا بــر 

یکــی از مبانــی قربانــی حیوانــی از دیــد زرتشــت اشــکالی نــدارد.
بســیارند کســانی کــه زرتشــت را مخالــف هــر گونــه قربانــی معرفــی کرده انــد امــا 
ــل  ــی، مث ــع بعضــی اعمــال آیین ــوان در آن من ــا می ت ــم، آی ــه ســراغ گاهــان بروی اگــر ب
قربانــی خونیــن و مصــرف هــوم را ســراغ کــرد؟ از ســالها پیــش دانشــمندان در این قول 

تردیــدی معقــول کرده انــد۳.

1. آموزگار، ژاله و تفضلی، احمد، 1386، کتاب پنجم دینکرد، ص 90، فصل 24، بند 16 الف.
ــان باســتانی، ترجمــه منوچهــر  ــران و ادی ــن ام، 1390، ای ــک: یامااوچــی، ادوی ــرای اطــالع بیشــتر ن 2. ب

پزشــک، ص 495-493.
3. کلنــز، ژان، 1394، مقاالتــی دربــاره زرتشــت و دیــن زرتشــتی، ترجمــه از فرانســه بــه انگلیســی پــردز 

اکتــر شــروو، ترجمــه از انگلیســی بــه فارســی احمــد رضــا قائــم مقامــی، صــص 40-39.



قربانی در آیین زرتشت۲۲۶

»عمومــًا تصــور بــر این اســت کــه زمانــی کــه زرتشــت آزار و اذیــت گاو را محکوم 
می کنــد، منظــورش همــان خشــونت و ســتمی اســت کــه الزمــه عمــل قربانــی اســت. 
ــه  ــه ســتم کــردن ب ــی کرپان هــا و اوســیج ها را ب ــن باســتان، یعن ــت آیی ــر، روحانی پیامب
گاوی متهــم می کنــد و نیــز حــکام را بــه اینکــه گاو را بــه فریــاد کشــیدن از روی رنــج 

ــد۱. و درد وامی دارن
روان گاو فریاد برمیدارد، که: 

»مرا خشم و ظلم و خشونت و بد رفتاری آزار رسانده است«۲.
 و ایــن امــر ناشــی از توطئــه دئوه هــا و آدمیــان اســت۳. بیشــتر آنکــه، پیــروان دروغ 
بــه ایــن متهــم می شــوند کــه اجــازه نمی دهنــد تــا گاو نــر یــا مــاده رشــد کنــد و فربــه 

شــود۴. بنابرایــن، آن هــا دشــمنان چوپــان و گلــه دار محســوب می شــوند«5.
ایــن همــان بــاور عمومــی اســت کــه معمــواًل از هــات ۲۹ گاتاهــا عرضــه می شــود 
امــا ایــن اســتنلی اینســلر و هانــس پیتــر اشــمیت بــر ایــن باورنــد »کــه گاو در گاهــان 
ــع  ــران واق ــد و چپاولگ ــورد تهدی ــه م ــا« دارد ک ــا »گاو در مرغزاره ــی ب ــاط اندک ارتب

1. »ای مــزدا مگــر می شــود فرمانروایــی دیوهــا، خــوب باشــد؛ ایــن اســت آنچــه می پرســم: آن هــا کــه، 
ــی  ــد، و َکوی های ــر می گوین ــد، کف ــم می گیرن ــر گاو حش ــه ب ــیچ، ک ــن و اوس ــامد َکرَپ ــض خوش مح
ــو »راســتی«  ــا چــراگاه در پرت ــد، ت ــا او را نمی پاین ــد؟ آن ه ــود مامی دارن ــر خ ــه زاری ب کــه روان او را، ب
گســترده شود«)وســت، مارتیــن، 1394، گات هــای زرتشــت ترجمــه ای نویــن، ترجمــه خشــایار بهــاری، 
ــا احــکام )تــو( ســازگارند، و نــه بــا چــراگاه، آنــان  ص 179، هــات 44، بنــد 20(. و نیــز »کرپنهــا نــه ب
کــه کــردار و رفتــار خــود، بــر گاو آزار رســانند، رفتارهایــی کــه ســرانجام آنهــا را در »خانــه دروغ« جــای 

ــد 14(. ــات 51، بن ــان، ص 265، ه می دهد«)هم
2. هات 29، بند 1.
3. هات 29، بند 4.
4. هات 46، بند 4.

5. زنر، آر سی، 1389، طلوع و غروب زردشتی گری، ترجمه تیمور قادری، ص 116-115.
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می شــود«۱.
ــی و دوم  ــات س ــم از ه ــم و چهارده ــد دوازده ــود بن ــه می ش ــن گفت ــر ای ــالوه ب ع
گاتاهــا بــه قربانی گاو اشــاره دارد. دکتر ساســانفر در برداشــت خــود از بنــد ۱۲ از هات 

ســی و دو گویــد: 
»زرتشــت با تمام آموزش ها و آیین ها و مراسم پیشــین به ویژه قربانی کردن 

سخت در ستیز بوده است و آن را تحریم کرده است«۲.
 یــا در برداشــت خــود از بنــد چهاردهــم همیــن هــات گویــد کــه زرتشــت قربانــی 

کــردن گاو و گوســفند را کاری اهریمنــی دانســته اســت۳.
ترجمه ایشان از بند دوازدهم چنین است:

»آموزگار بد با ســخن خود مردم را از بهترین کردار دور می کند. مزدا کردار 
پلیدشان را به آنها اعالم و گوشزد می کند. که زندگی گاو را با بر زبان راندن 

ِورد »اورواخش، اوختی« و غریو شادی قربانی و نابود می کنند«۴.
و اما ترجمه ایشان از بند چهاردهم این چنین است:

»گرهم و کوی ها پیوسته خرد و اعتبار خود را در قید و بند این بدترین جایگاه 
دروغ می نهند. به هنگامی که می پذیرند به پیرو دروغ، در قربانی کردن گاو با 
به کار بردن عبارت گاو کشتن »گائوش جئی دیانی« و آیین بکار بردن هوم و 

بر آتش ریختن آن یاری دهند«5.
ــای  ــه آق ــت اینک ــت؛ نخس ــت وارد اس ــه و برداش ــن ترجم ــر ای ــکال ب ــد اش چن

1. ماالندرا، ویلیام. و، 1393، مقدمه ای بر دین ایران باستان، ترجمه خسرو قلیزاده، ص 63.
2. ساسانفر، آبتین، 1393، گاتاها، ص 368.

3. نک: همان، ص 376.
4. همان، ص 367.
5. همان، ص 375.
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ساســانفر در ترجمــه دیگــر بخشــهای گاتاهــا از ترجمــه واژگانــی هماننــد گاو، چربــی، 
ــف  ــی را مخال ــن ترجمه های ــرده و چنی ــودداری ک ــتن۱ و ... خ ــیرده، آبس ــای ش چارپ
ــز۴ و  ــاخ۳، کلن ــه۲، هومب ــد بارتولوم ــه دانشــمندانی همانن ــد و ب فلســفه زرتشــت می دان
ــوم نیســت کــه چــرا  ــا معل ــرد ام ــراد می گی ــی ای ــن ترجمه های ــه خاطــر چنی دیگــران ب
ایشــان در ایــن دو بنــد ترجمــه ی »گاو« را مناســب می بینــد. در حالیکــه در برداشــت 
خــود از بنــد هجدهــم از هــات چهــل و چهــارم گویــد: »واژه هایــی کــه مربوط بــه نام 

ــان اســت هــر کــدام دارای یــک معنــای مجــازی و اســتعاره ای اســت«5. چارپای
بــه دیگر ســخن چــه بســیارند کســانی کــه واژه هایــی ماننــد گاو، اســب، شــتر و ... 
را در گاتاهــا مجــاز و اســتعاره دانســته اند و از ســوی دیگــر گوینــد قربانــی حیوانات در 

گاتاهــا ممنــوع شــده اســت. علــت ایــن یــک بــام و دو هوا چیســت؟
خــوب اســت نگاهــی بــه ترجمــه بنــد هجدهــم از هــات چهــل و چهــارم بیندازیــم 

تــا بــا اندیشــه های کســانی چــون آقــای ساســانفر آشــنا شــویم.
در این بند چنین آمده است: 

گاه فرما آیا ای اشا ده مادیان و  »از تو می پرســم ای اهورا براســتی مرا از آن آ
یک شتر و یک اسب که وعده شده است بمن خواهد رسید«۶. 

ــی  ــن غرب ــورداوود دارد از مترجمی ــابه پ ــه ای مش ــود ترجم ــه خ ــانفر ک ــر ساس دکت
برآشــفته و بــر آنــان خــرده می گیــرد کــه آیــا زرتشــت بــرای کار خــود بــه دنبــال چنیــن 
پاداشــی اســت؟ وی گویــد مادیــان نمــاد سرکشــی و اســب نمــاد نیــرو و شــتر نشــان 

1. نک: همان، ص 57، 61، 133، 144 و ... .
2. نک: همان، ص 145.
3. نک: همان، ص 746.

4. نک: همان، ص 400 و 460.
5. همان، ص 668.

6. پورداوود، ابراهیم، 1384، گات ها، ص 205)79( و نیز ص 518)86(.
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روشــنایی اســت. وی در ادامــه گویــد زرتشــت قربانــی گاو را ممنــوع ســاخته اســت۱. 
بایــد از ایشــان پرســید کــه چگونــه اســت کــه اســب و شــتر معنــای مجــازی دارد امــا 

گاو آن هــم تنهــا در ایــن بندهــا معنــای حقیقــی؟
و امــا ببینیــم دیگــر مترجمیــن بنــد دوازدهــم از هــات ســی و دوم را چگونــه ترجمــه 
 کرده انــد. برخــی از موبــدان ماننــد فیــروز آذر گشســب و دیگــر مترجمیــن از جملــه 
عبــاس شوشــتری، علــی اکبــر جعفــری، جلیــل دوســتخواه، حســین وحیدی، و رســتم 
ــی  ــد. حت ــه کرده ان ــان ترجم ــان و جهانی ــردم، جه ــه م ــوش« را ب ــی۲ واژه »گائ پارک
موبــد فیــروز آذرگشســب گویــد در گات هــا هــر جا ذکــری از گاو شــده منظــور جهان 

هســتی است۳.
ترجمه موبد فیروز آذرگشسب از بند دوازدهم چنین است: 

»آن ها با آموزش نادرســت کوشــش می کنند مــردم را از انجام کار نیک و 
شایسته بازدارند و با گفتار فریبنده، مردم را گمراه ساخته زندگی آن ها را تباه 
ســازند. آنان در اثر کج اندیشی، گرگان درنده ای چون ِگِرهما و کرپان را بر 
راستان و پاکان برتری داده و برای هواخواهان دروغ آرزوی سروری می کنند 

ولی مزدا، خداونِد خرد، برای آنان کیفر سختی مقرر داشته است«۴.
مری بویس درباره ابهام این بند گوید: 

»از آنجایی که از عبارت مذکور در گات ها ترجمه های گوناگون شده است، 
استنتاج درستی درباره معنای مستفاد از آن نمی توان کرد«5.

1. ساسانفر، آبتین، 1393، گاتاها سروده های اشو زرتشت، ص 669.
2. نــک: مبارکــه، بهنــام، هفــده پــژواک گاتاهــا، ص 298-299. و بــرای ترجمــه بنــد چهاردهــم نــک: 

)همــان، ص 307-305(.
3. آذر گشسب، فیروز، 1383، گات ها، سرودهای زرتشت، ج 1 ص 574.

4. همان، ص 516.
5. بویس، مری، 1393، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی زاده، ج 1، ص 252.
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ترجمه ایشان از بند چهاردهم نیز چنین است: 
»دیربازی اســت که گرهمای آزمند با کمک کاوی ها اندیشه و نیروی خود 
را برای به دام انداختن پیام آور تو متمرکز ساخته اند. آنان از هواخواهان دروغ 
و گمراهان یاری جویند و برای جهان آفرینش فساد و تباهی آرزو کنند بدین 

امید که شکست ناپذیر، آن ها را یاری خواهد کرد«۱.
موبد فیروز آذرگشسب درباره واژه »گائوش« در این دو بند گوید: 

»افســوس که واژه گئوش و گائوش را اکثر خاورشناسان غرب به معنی گاو 
گرفته و می گویند قربانی گاو در بین دروغ پرستان رواج داشته و برای استمداد 

از هوم و جلب نظر او قربانی گاو را بهترین فدیه و نیاز می دانسته اند«۲.
ســوم اینکــه ایــن دو بنــد صراحتــی در تحریــم قربانــی نــدارد و بــه فــرض درســتی 
ترجمــه ایشــان شــاید مــراد نــوع خاصــی از قربانــی باشــد کــه دشــمنان زرتشــت اجــرا 
ــه ایــن  ــا ورد خوانــی ب ــاد شــادی و ب ــا فری می کردنــد چنانچــه در ترجمــه آمــده کــه ب

ــد. چنانچــه در بهــرام یشــت آمــده اســت کــه: کار می پرداختن
»دیوان ویامبَور و مردمان دیوپرست، پشت ]گاو[ را خم می کنند و کمر ]ش[ 
را در هم می شکنند و اندامها ]یش[ را دراز می کنند؛ بدان گونه که گویی ]او 

را[ می کشند، اما نمی کشند...
در این هنگامه که دیوان و ویامبَور و مردمان دیوپرست، گوش ها ]ِی گاو[ را 

می پیچانند و چشمها ]یش[ را بیرون می کشند«۳.
ــدت آزار  ــه ش ــی، گاو را ب ــم قربان ــتان در مراس ــود دیوپرس ــده می ش ــه دی چنانچ

1. آذر گشسب، فیروز، 1383، گات ها، سرودهای زرتشت، ج 1، ص 528-527.
2. همان، ص 529.

3. دوستخواه، جلیل، 1391، اوستا، ج 1، ص 442- 443، بهرام یشت، بند 56.
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می دادنــد و بــا وضــع فجیعــی آن را زجــر کــش می کردنــد.
اجــازه دهیــد اندکــی در ایــن دو بنــد دقیــق شــویم. ادعــا بــر ایــن اســت کــه جملــه 

»ُیوئــی ِگئــوش ُمِرنــِدن اورواخش-اوختــی جیوتــوم« بدیــن معنــی اســت کــه :
»زندگــی گاو را با بر زبان راندن اورواخش، اوختی« و غریو شــادی قربانی 

می کنند«.
در ایــن بنــد فــرض می کنیــم »گئــوش« بــه معنــی گاو اســت. حــال کــدام اجــزاء 
داللــت بــر اجــرای مراســم قربانــی دارد. در ایــن بنــد تنهــا واژه »ُمِرنــِدن« می مانــد کــه 
بــه معنــی »می کشــند و نابــود می کننــد« اســت. امــا واژه »اورواخــش اوختــی« مبهــم 
اســت و هــر کــس معنایــی بــرای آن در نظــر گرفتــه اســت. بارتولومــه، یوســتی، کانــگا 
و اینســلر بــه پیــروی از ترجمــه پهلــوی آن را به معنــی »شــادی و خرمــی« برگردانده اند 
ــا  ــه اســت۱. ام ــدام کــن« گرفت ــرو، اق ــش ب ــی »پی ــه معن ــر ب ــل ام ــاخ آن را فع و هومب

تاراپــورواال و آذرگشســب آن را بــه »ســخنان فریبنــده« ترجمــه کرده انــد۲.
ــوش  ــه »گائ ــد جمل ــن بن ــانفر در ای ــر ساس ــم. دکت ــم بروی ــد جهارده ــه بن ــال ب ح
جئــی دیایــی مُرئویــی ِی دوَرُاِشــم َســُئوَچیت َاُو« بــه »در قربانــی کــردن گاو بــا بــکار 
ــر  ــوم و ب ــردن ه ــکار ب ــن ب ــی« و آیی ــی دیان ــوش جئ ــارت گاو کشــتن »گائ ــردن عب ب
آتــش ریختــن آن یــاری دهنــد« ترجمــه کــرده اســت. در ایــن عبــارت »جئــی دیایــی« 
ــه »تخریــب  ــه معنــی »کشــتن، زدن، تخریــب کــردن« آمــده اســت. و »مروئــی« ب ب

ــُئوَچیت َاُو« مبهــم و گنــگ اســت۴. ــم َس ــه »ِی دوَرُاِش ــا جمل ــد«۳. و ام می کن
حــال پــای تفســیر کلنــز بنشــینیم. هــر چنــد دکتــر ساســانفر ترجمــه  و تفاســیر او را 

1. ساسانفر، آبتین، 1393، گاتاها، ص 369.
2. آذر گشسب، فیروز، 1383، گات ها، سرودهای زرتشت، ج 1، ص 518.

3. ساسانفر، آبتین، 1393، گاتاها، ص 377.
4. زنر، آر سی، 1389، طلوع و غروب زردشتی گری، ترجمه تیمور قادری، ص 116.
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بــی ارزش، بــه دور از واقعیــت، بــی معنــی۱، حاکــی از لجبــازی و نادانــی و نمونــه ای 
ــد.  ــردازی۴ می دان ــردی۳ و دروغپ ــی۲، بی خ ــگ ایران ــت و فرهن ــا زردش ــمنی ب از دش

ــه ناگهــان گویــد:  ساســانفر کــه عنــان خویــش را از دســت داده ب
»کارش بــه هیچ وجه جنبه تحقیقی ندارد و هیچ کس به کارهای او اشــاره 

نمی کند«5 
در حالی که واقعیت چیز دیگری است.

 کلنز گوید: 
»غالبًا چنین تصــور کرده اند که عبارات زیر متضمــن نفی قربانی خونین و 

فشردن هوم است )یسن ۱۴/۳۲ و یسن ۱۰/۴۸(:
»هنگامی که آنان می پذیرند که دروند را یاری دهند، کوی ها خردهای آنان 
را به کسی می سپرند که او دوروشه )=هوم( را می سوزد، آن هنگام که بر گاو 

ستم می رود تا کشته شود.«
»پیشاب این می )=هوم( که کرپنان با آن سبِب درد دل می شوند.«

ــه ســه  ــم ب ــر شــویم، می توانی ــدان مبهــم اســت کــه اگــر دقیق ت ــن دو اشــاره چن ای
طریــق متفــاوت تفســیرش کنیــم:

ــان  ــد گاو را قرب ــه بای ــان اســت: ن ــه می ــًا ســخن از نهــِی آداِب مذکــور ب ۱- حقیقت
ــه هــوم را فشــرد. کــرد و ن

1. ساسانفر، آبتین، 1393، گاتاها، ص 400.
2. همان، ص 460.
3. همان، ص 627.
4. همان، ص 728.
5. همان، ص 400.
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ــر  ــر دو تعبی ــد ب ــن آداب اســت. تاکی ــاره ی َاشــکاِل افراطــِی ای ــًا درب ۲- متــن صرف
»آن کــه بــا او بدرفتــاری کرده انــد« و »ایجــاد درِد دل« بــر ای آن اســت کــه بگویــد 
ــه اش  َاشــکاِل بی رحمانــه ی کشــتن و مصــرف هــوم ســّمی – کــه ایــن خاصیــت ثانوی

بواســطه آمیختــن آن بــا شــیر تعدیــل نشــده – بایــد تــرک شــوند.
۳- قربانــی کــردن و فشــردن هــوم اجــزاء اصلــِی آیین هــای اوســتای قدیــم اســت، 
ــن ۱۴/۳۲ و  ــری یس ــرده گی ــت. خ ــن نیس ــز ای ــم ُج ــد ه ــتای جدی ــه در اوس چنانچ
۱۰/۴۸ اساســًا متوجــه عامــالن آنهــا )کوی هــا و کرپنهــا( و آنانــی اســت کــه از ایــن 

ــوند.... ــع می ش ــا منتف آیینه
حقیقــت دربــاره قربانــی و فشــردِن هــوم هــر چــه باشــد، چنــد عبــارت مبهــم دیگــر 

در گاهــان در تقبیــح آییــن شــبانه و تأییــد آییــن روزانــه هســت«۱.
چنانچــه دیــده شــد در ایــن دو بنــد ســخنی از »مراســم قربانــی« نیســت بلکــه تنهــا 
ســخن از »کشــتن« و »نابــود کــردن« اســت. و بــه فــرض هــم کــه چنیــن مراســمی 
در جریــان باشــد، مراســم قربانــی دیــو پرســتان اســت چنانچــه هومبــاخ در ترجمــه ایــن 

جمــالت گویــد: 
»انگیزه دارند که دروند را برای کشتن گاو یاری رسانند«۲.

اگــر نخواهیــم پیشــنهاد گذشــته را بپذیریــم بایــد گفــت که کشــتن گاو بــه صورت 
مطلــق جایــز نباشــد و جنــاب زرتشــت رژیــم گیاهخــواری را بــر مــردم واجــب کــرده 
اســت. در حالیکــه زرتشــتیان بــر ایــن باورنــد کــه »َاشــو زرتشــت بــا قربانــی بــه معنــای 
ــوده  ــردان ب ــزدان رویگ ــزدا و ای ــورا م ــنودی اه ــرای خش ــده ب ــودی زن ــتِن موج کش

1. کلنــز، ژان، 1394، مقاالتــی دربــاره زرتشــت و دیــن زرتشــتی، ترجمــه احمــد رضــا قائــم مقامــی، ص 
.89-88

2. بهمردی، اردشیر، 1395، اهونودگاه زرتشت، دو برداشت از خاور و باختر زمین، ص 317.
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ــن  ــل در جش ــن دلی ــه همی ــورای. ب ــت خ ــان و گوش ــح چهارپای ــا ذب ــه ب ــت«۱، ن اس
مهــرگان »گوشــت هــم ماننــد نــان، ُلــرک و خوراکی هــای دیگــری کــه داد و دهــش 

ــود«۲. ــیم می ش ــردم تقس ــن م ــتا بی ــدن اوس ــس از خوان ــود، پ می ش
بنــد دهــم از یســنای ۴۸ کــه کلنــز بــدان اشــاره کــرد نیــز گفتــه می شــود اشــاره بــه 

قربانــی دارد. اینســلر ایــن بنــد را چنین آورده اســت: 
»چه هنگامی مردان دست از کشتار خواهند کشید«۳. 

امــا بــه گفتــه دکتــر ساســانفر معلــوم نیســت قتــل نفــس مــراد وی اســت یــا قربانــی 
و کشــتن گاو بــه دســت پیــروان دروغ۴. البتــه در ایــن بنــد اشــکاالت دیگــر نیــز وجــود 
دارد کــه ترجمه هــای متفاوتــی را موجــب شــده اســت. بــرای نمونــه هومبــاخ چنیــن 

آورده اســت: 
»چه هنگام اشخاص محترم در کنار سراینده پذیرفته خواهند شد«5

 یا نیبرگ چنین آورده است: 
»کی، ای مزدا، مــردان خود را آمــاده خواهند کرد که هشــدار را دریافت 

کنند«۶. 
ــی  ــدارد و معان ــم آن ن ــی و تحری ــه قربان ــز اشــاره روشــنی ب ــد نی ــن بن در نتیجــه ای

1. خورشیدیان؛ اردشیر، 1393، دهش فرهنگی یا لرک مینوی، ص 407-406.
2. همان، ص 407.

ــل 47 و 48  ــی دو فص ــتوری و محتوای ــی دس ــان بررس ــت و گاه ــید، 1396، زردش ــی، مهش 3. میرفخرای
ــپنتامینوگاه، ص 69. س

4. ساسانفر، آبتین، 1393، گاتاها، ص 886.
ــی دو فصــل 47 و 48  ــان بررســی دســتوری و محتوای ــی، مهشــید، 1396، زردشــت و گاه 5. میرفخرای

ــپنتامینوگاه، ص 70. س
6. همان، ص 71.
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ــود دارد. ــرای آن وج ــری ب ــی دیگ احتمال
ــت  ــوی زرتش ــن از س ــان دروغی ــل خدای ــش در مقاب ــوان کرن ــه عن ــی ب ــر قربان اگ
ــد  ــزدا نخواه ــورا م ــرای اه ــی ب ــه قربان ــی ب ــت ربط ــن حرم ــد ای ــده باش ــوم ش محک
داشــت. چــرا کــه ممنوعیــت ســتایش دیــوان۱ دلیلــی بــر ممنوعیــت ســتایش اهــورا مزدا 

ــود. نخواهــد ب
نکتــه دیگــر اینکــه در ایــن بندهــا تنهــا ســخن از گاو اســت. آیــا دیگــر چهارپایــان 
ــی کــردن گاو  ــرض قربان ــه ف ــی کــه ب ــن معن ــن حکــم اســت؟ بدی هــم داخــل در ای
ــی کــردن شــتر و گوســفند و دیگــر  ــاره قربان ــوع شــده باشــد، نظــر زرتشــت درب ممن

ــوران چیســت؟ ــان و جان چهارپای
شــاید بتــوان گفــت دخــول دیگــر چهارپایــان بــه دو صورت ممکن اســت نخســت 
اینکــه گاو را بــه معنــای مطلــق چهارپــا و جانــدار فــرض کنیــم و یــا اینکــه از »گاو« 
ــن مســئله  ــم خصــوص گاو در ای ــا کــه بگویی ــن معن ــم. بدی ــت کنی ــای خصوصی الغ

اهمیتــی نــدارد و حکــم شــامل همــه جانــوران اســت.
ــه  ــت اینک ــود دارد، نخس ــال وج ــه احتم ــد س ــن دو بن ــت در ای ــد گف ــان بای در پای
کشــتن حیوانــات بــه طــور مطلــق ممنــوع باشــد. دوم اینکه اصــل قربانــی ممنوع باشــد 
چــه بــرای دیــوان و چــه بــرای اهــورا مــزدا و ایــزدان، امــا ذبــح حیوانــات جایــز باشــد. 
ســوم اینکــه تنهــا قربانــی بــرای دیــوان ممنــوع باشــد و قربانــی بــرای ایــزدان و همچنیــن 
ســربریدن حیوانــات جایــز باشــد. تنهــا گزینــه ای کــه معقــول بــه نظــر می رســد همــان 
ممنوعیــت قربانــی بــا شــادی و ســر و صــدا بــرای خدایــان باطــل اســت. اگــر کســی 
بخواهــد قربانــی بــرای ایــزدان را هــم ممنــوع بشــمارد خواهیم پرســید فــرق میــان قربانی 
بــرای اهــورا مــزدا و ســربریدن گوســفند بــرای خــوراک روزانــه چیســت؟ چــه تفاوتــی 

ــاخ و  ــه هومب ــرای ترجم ــد 3 و ب ــی و دو، بن ــات س ــا، ص 329، ه ــن، 1393، گاتاه ــانفر، آبتی 1. ساس
تاراپــورواال نــک: بهمــردی، اردشــیر، 1395، اهوَنــودگاه زرتشــت، ص 274.
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دارد کــه گوســفندی را بــه نــام اهــورا مــزدا ســر ببرنــد و گوشــت آن را میــان نیازمنــدان 
تقســیم کننــد و یــا اینکــه همــان گوســفند را بــدون چنیــن نیتــی ســر ببرنــد و ســپس 
گوشــت آن را بــه درویشــان پیشــکش کننــد. علــت حرمــت قربانــی بــرای اهــورا مــزدا 
و ایــزدان چیســت؟ آیــا رنجــی کــه حیــوان در قربانــی شــدن می بــرد بیشــتر از زمانــی 
ــده می شــود. بی گمــان یکســان اســت و هیــچ  اســت کــه در حالــت عــادی ســر بری

تفاوتــی نــدارد. پــس چــرا بایــد مراســم قربانــی بــرای ایــزدان ممنــوع باشــد؟
در نتیجــه نمی تــوان ســنت قطعــی قربانــی را بــا چنــد بنــد مبهــم از گاتاهــا بــه کنــار 
ــه صراحــت محکــوم  ــی را ب ــه قربان ــوان گفــت زرتشــت هــر گون ــه می ت نهــاد. چگون
کــرده اســت در حالیکــه در تمامــی اجــزای اوســتا ســخن از قربانی رفته اســت و ســنت 
زرتشــتی نیــز آن را تأییــد می کنــد. آیــا می تــوان بــاور کــرد کــه زرتشــتیان بیــش از دو 
ــد.  ــی می کردن ــزدان قربان ــرای ای ــر خــود ب ــح پیامب ــر خــالف نهــی صری هــزار ســال ب

آرســی زنــر پــس از بررســی همیــن چنــد بنــد گویــد: 
»به نظر می رسد که پیامبر، ذبح گاو را با فریادهای شادی و همراه با گروه های 
مستی – که بر اثر نوشیدن عصاره تخمیر شده ی هوم بر سر ذوق می آمدند و 
تحریک می شده اند- به شدت محکوم کرده باشد. با این همه به نظر می رسد 
که این مسئله با ادله ی مربوط به تاریخ ادیان مغایر باشد؛ یعنی هرگاه دین آوری 
)پیامبری( آیینی را به شدت ممنوع سازد، این ممنوعیت بدون هیچ اعتراضی 

از سوی قدیم ترین شاگردان آن پیامبر نیز پذیرفته می شود«۱.
وی درباره متون ادعایی نیز گوید: 

»در این متون چیزی که وادارمان ســازد تا نتیجه بگیریم که زردشت قربانی 
کردن حیوانات و همین طور آیین هوم را محکوم کرده است، نمی یابیم«۲.

1. زنر، آر سی، 1389، طلوع و غروب زردشتی گری، ترجمه تیمور قادری، ص 117.
2. همان.
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در نتیجــه »تمــام آنچــه را کــه بــه نظــر می رســد زردشــت محکــوم داشــته اســت، 
ــازار  صورتــی از یــک قربانــی اســت کــه در آن گوشــت قربانــی بــه مــردم کوچــه و ب
داده می شــد تــا آن را بخورنــد و بــاز بــه احتمالــی – اگــر بشــود از اشــاره بــه ســوزاندن 
هــوم قضــاوت کــرد – گوشــت قربانــی بعــد از آغشــته شــدن بــه روغــن مقــدس، ســرخ 

می شــده اســت«۱.
دوشن گیمن پس از اشارره به چند قربانی گوید: 

»زردشــت ظاهرًا به برخی از آیین های قربانی حمله کرده بود )ی ۳۲ / ۱۴؛ 
۴۴، پایان؛ ۴۹؛ 5۱/ ۱۱-۱۴(، اما شــواهدی در دســت نیست که بتواند ثابت 

کند این شکل از قربانی خون را نیز محکوم کرده باشد«۲. 
مری بویس در سخن مشابهی گوید: 

»هیچ مدرکی وجود ندارد که بگوید زرتشت در پی پایان دادن به این قربانی 
کردن ها بوده«۳ است.

آسموسن گوید: 
به احتمال فراوان همانطور که دانشمندآلمانی برنفراید شلرات نیز نتیجه گیری 
نموده است زرتشــت پس از آنکه با شــدت و قاطعیت بر خالف تمایالت 
سبعانه طبقه جنگجویان نوشیدن هوما و قربانی نمودن گاو را منع کرد )یسنا 
۱، ۲۹، ۱۴، ۳۲، ۱۱، ۱۰، ۷، ۴۸( یک رسم قدیمی قوم آریایی را که نوشیدن 
هوما )یا ســوما( بدون قربانی های خونین باشــد تجدید نمود و بدان صورت 
معتدل و مالیم تری از آنچه معمول بود داد. زیرا در قســمت متأخر اوســتا و 

ــدره ای،  ــدون ب ــان، ترجمــه فری ــم مغ ــر، آر. ســی، 1393، تعالی ــک: زن ــن ن 1. همــان، ص 118، همچنی
.128-124 ص 

2. دوشن گیمن، 1375، دین ایران باستان، ترجمه رؤیا منجم، ص 145.
3. بویس مری، 1386، بی بی شهربانو و بانوی پارس، ترجمه حمید احمدی، ص 123.



قربانی در آیین زرتشت۲۳۸

نیز در تورایخ دوران بعد از زرتشت می بینیم که چندین بار از قربانی حیوانات 
در مراســم مذهبی نام برده شده است. از جمله این موارد می توانیم به یسن 5 
در قسمت متأخر اوستا و به اقوال هرودوت از زمان هخامنشیان و کتیبه شاپور 
اول ساسانی که به قربانی نمودن گوسفندان اشاره نموده و نیز به سنت جاری 
بین زرتشتیان در دوران کنونی اشــاره نماییم. مشاهده این موارد متعدد جای 
ترید باقی نمی گذارد که پس از زرتشــت ســنتی که وی در عهد آن گونه با 
آن به مخالفت برخاسته بود به نحو مالیم تری از سر گرفته شد. اگر زرتشت 
با قاطعیت و بدون کوچکترین شبهه و ابهامی رسم قربانی نمودن حیوانات را 
لغو می کرد طبعًا از سر گرفتن آن- اگر هرگز امکان می یافت- شکافی اساسی 
و عمیق در دین وی محســوب می گردید و جز طغیان و ســرپیچی از تعالیم 
وی به چیز دیگری تعبیر نمی شد. این اصل مسلم که قربانی حیوانات بعد از 
دوران زرتشت تا به امروز ادامه دارد روشنگر این نکته است که زرتشت به هر 
حال نکاتی از آن سنت قدیمی را بازشناخته و صورت معتدل و مالیم از آن را 

پذیرفته است«۱.
ماریان موله گوید: 

»علی رغم آنچه گفته اند یزش همراه با قربانی های خونین و همینطور یزش هوم 
در گاهان محکوم نشده اند. چند بخشی که در آن از کشتار بر خالف آیین 
چهارپا و از تمایل اشخاص بد برای کشتن گاو صحبت می شود، قربانی های 

خونین محکوم نمی گردد«۲.
مری بویس گوید: 

1. آسموســن، ج. پ، 1386، اصــول عقایــد و اعتقــادات دیانــت زرتشــتی، ترجمــه فریــدون وهمــن، ص 
.90-89

2. موله، ماریان، 1391، ایران باستان، ترجمه ژاله آموزگار، ص 87.



۲۳۹ بخش پنجم: زرتشتیان و قربانی در عصر کنونی

»پیش از این اکثر قریب به اتفاق پژوهشــگران بر این رأی بودند که زرتشت 
شدیدًا مخالف قربانی کردن حیوانات بوده اســت. این رأی خطا، دو سبب 
داشت: یکی پیش داوری غلط که این گونه ریختن خون قربانی با هدف های 
متعالی اخالقی کیش او سازگار نیست. دیگر این فرض تعمدی که زرتشتیان 
از هر گونه قربانی کردن حیوان پرهیز می کنند. حال آنکه اوســتای متأخر و 
کتیبه  های ساسانی و آثار نوشته ی پهلوی انباشته است از اشاره به این موضوع 
است. در روزگار سنت گرایی ساســانی یکی از عالئم و نشانه های صداقت 
و صمیمیــت تازه گروندگان به کیش زرتشــتی، تناول گوشــت قربانی بوده 
است. از این گذشــته آیین قربانی کردن حیوانات تا سده ی گذشته، هم در 
میان زرتشتیان هندوستان و هم در میان زرتشتیان ایران اجرا می شده است. اما 
پارسیان پس از مهاجرت و اقامت در هند وستان ناچار می شوند از مهم ترین 
قربانی سنتی خود یعنی قربانی کردن گاو، دست بردارند. با گذشت قرنها نیز 

همچون هندوان از قربانی کردن گاو احساس تنفر و بیزاری کردند.
در اواســط ســده ی نوزدهم میالدی که بر زرتشــتیان ایران تسلط اخالقی و 
معنوی یافتند، آنان را نیز به این کار وادار ساختند؛ ولی با قربانی کردن بره و 
بز و مرغ و خروس مخالفتی نداشتند، زیرا بسیاری از پارسیان هند، خودشان 
به این کار ادامه می دادند. بعدها، در آغاز ســده ی بیستم، پارسیان هند از هر 
گونه قربانی کردن دست برداشتند و اصواًل نسبت به این کار تنفر شدید نشان 
دادند. پژوهشگران غربی این تنفر را به گذشته ی دوردست نیز تعمیم داده، هر 
گونه اشــاره در گات ها به ظلم و ستم را به محکوم کردن عمل قربانی تعبیر 

کردند، که اشتباهی تاریخی است«۱.
وی در جای دیگری گوید: 

1. بویس، مری، 1393، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی زاده، ج 1، ص 250- 251.



قربانی در آیین زرتشت۲۴۰

»تنها دلیل مســتقیم حاکی از حرام دانســتن قربانی کردن حیوانات توســط 
زرتشت از سه بند مبهم یسنای ســی و دوم، یعنی بندهای هشت و دوازده و 
چهارده، است که هیچ دو پژوهشگری درباره ی معنای آن ها هم رأی نیستند. 
بنابراین نمی توان در برابر انبوه شواهدی که در ادبیات متأخر و رسم های رایج 

و عبارت روشن تر خود گات ها آمده سود جست«۱.
ویلیام ماالندرا نیز گوید: 

»آنچه زردشــت به ویژه با آن مخالفت داشت، شیوه ی خشونت باری بود که 
طی آن پرســتندگان daewa ها جانوران و به خصــوص چهارپایان را قربانی 
و ذبح می کردند. باید دریافته باشــیم که زردشت با قربانی جانوران مخالف 
نبود. دین زرتشــتی )به جز مواقعی که تحت فشار هندوئیسم و پارسیان متأثر 
از هندوئیســم بود( همواره قربانی جانوران را تشــویق می کرده است. از نظر 
زردشــت گاو جانور مقدســی بود، و در دین او روان گاو…. پیش نمونه ی 
همه ی جانوران اهورایی محسوب می شد. مفهوم غایی تقدس گاو ضرورت 
مراقبــت و تیمارش را بــه همراه داشــت، امــا او را از قربانی شــدن معاف 

نمی کرد«۲.
دکتــر چنگیــز موالیــی نیــز بــا اشــاره بــه ممنوعیــت کشــتار بی رویــه و قربانی شــبانه 

از ســوی زردشــت گوید:
 »اجرای مراســم قربانی و تهیه نوشــیدنی هوم در مراسِم یسنا از صدر دیانت 
زردشــتی تا کنون از اهمیت اساسی برخوردار بوده اســت و اگر زردشت با 
چنین مراسمی کاماًل مخالفت داشت و اجرای آن را تحریم کرده بود، دوام و 

1. همان، ص 268، یادداشت 96.
2. ماالندرا، ویلیام. و، 1393، مقدمه ای بر دین ایران باستان، ترجمه خسرو قلیزاده، ص 50.



۲۴۱ بخش پنجم: زرتشتیان و قربانی در عصر کنونی

بقای چنین رسمی در سنت زردشتیان کاماًل بعید می نمود«۱.
میرچا الیاده گوید: 

»تحقیقات جدید نشان داده که مراسم آشامیدن هئومه هماره با آیین پرستش 
میترا )مهر پرستی( به طور کامل در دین مزدایی و حتی در گاتاها مردود نشده 
بــود. به عالوه قربانی جانــوری بدون هیچ وقفه ای اجرا می شــد، حداقل به 
خاطر بهره بردن عامه ی مردم. بنابراین به نظر می رسد زرتشت اساسًا با افراط 
کاری در مراسم و آیین های شادی خواری و عیاشی جنون آمیز مخالف بود 
که شــامل قربانی های خونین بی حساب و مصرف بیش از حد هئومه )هوم( 

می شد«۲.
وی در جای دیگری گوید: 

»اگر چه بعضی قربانی های خونین را محکوم کرد، معلوم نیست که همه ی 
آنها را مردود دانســته باشــد. به هر حال، مورادی از قربانی جانوران در اوستا 
شناخته شده است )یســنه ۴.۱۱؛ یشــت 5۸.۸(. به عالوه اسناد و مدارک 
فراوانــی از این نوع قربانــی در دوران هخامنشــیان، عصر پارتیــان و دوران 

حکومت ساسانیان در دست است«۳.
ــود کــه شــواهدی در  ــاور ب ــن ب ــر ای ــز ب ــن نی ــا نارت ــر قلــی زاده، یوهان ــه دکت ــه گفت ب
ــرده  ــوم ک ــن را محک ــی خونی ــت قربان ــد زرتش ــت کن ــد ثاب ــه بتوان ــت ک ــت نیس دس

باشــد۴.
یامااوچی در جمع بندی پایانی گوید: 

1. موالیی چنگیز، 1393، زردشت و دین او، در تاریخ جامع ایران، ج 4، ص 390.
2. الیاده، میرچا، 1394، تاریخ اندیشه های دینی، ترجمه مانی صالحی عالمه، ج 1، ص 431.

3. همان، ص 451.
4. قلی زاده، خسرو، 1392، دانشنامه اساطیری جانوران و اصطالحات وابسته، ص 345.



قربانی در آیین زرتشت۲۴۲

»زرتشــت در چندین بند )یســنا ۱۲.۳۲ و ۱۴؛ ۲۰.۴۴؛ ۱۰.۴۸؛ ۱۴.5۱( به 
قربانی شدن خشــن و خونبار و جنون آمیز گاوها به دست پرستندگان َدِئوه ها 
اعتراض می کنــد. در یســنا ۲۹ روان گاو از رفتاری که با او می شــود مویه 
می کند. زرتشت، یمه، خدای پیشــاتاریخی را احتمااًل به این دلیل نکوهش 

می کند که به انسان برای خوردن گوشت داده است )یسنا ۸.۳۲(.
محققــان در گذشــته ایــن بندهــا را بــه ایــن معنــی می دانســتند کــه زرتشــت قربانــی 
کــردن همــراه بــا خونریــزی جانــوران را ممنوع کــرده بوده اســت. امــا محققانــی دیگر 
ــا نفــس قربانــی کــردن جانــوران  ــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه زرتشــت ب ــه تازگــی ب ب
ــته  ــداران می جس ــتن جان ــرای کش ــانی تری ب ــه راه انس ــت، بلک ــوده اس ــف نب مخال

ــی شــدن«۱. ــش از قربان ــا پی ــاًل بی هــوش کــردن آن ه اســت، مث
ــاور اســت کــه اشــاراتی در گاتاهــا وجــود دارد نشــان می دهــد  ــن ب ــر ای ــون ب مولت
قربانــی از ســوی پیامبــر هــم انجــام می گرفتــه اســت. او می نویســد: در گاتاهــا »تنهــا 

ــه مســئله قربانــی برمی خوریــم: ــار ب یــک ب
»به توای اشــه ها با خدمتی درخور، می زد تقدیم خواهید کرد، باشــد که در 

قلمرو تو همه مخلوقات از طریق وهومنه به کمال رسند )یسن ۳۴ بند ۳(
واژه می زد )myazda( در اینجا بر تقدیم غذا )و خوراکی(؛ غذایی که بنا بر 
حدسمان بر فرشی از علفزار نرم نهاده شده است؛ آن هم به شیوه آریایی کهن 
و آن گونه که هــرودوت در تصویر خود از این دین ارائه می دهد .... اگرچه 

قربانی همچنان وجود دارد، اما با نیایش قرین و عجین است«۲.
و امــا اشــکال دیگــر بــر ایــن دســته از نویســندگان زرتشــتی ماننــد دکتــر ساســانفر 

ــز  ــک، ص 479. و نی ــر پزش ــه منوچه ــتانی، ترجم ــان باس ــران و ادی ــن ام، 1390، ای ــی، ادوی 1. یامااوچ
نــک: ص 506-505.

2. مولتون، جیمز هوپ، 1384، گنجینه مغان، ترجمه تیمور قادری، ص 86-85.



۲۴۳ بخش پنجم: زرتشتیان و قربانی در عصر کنونی

ــی  ــالل و حرام ــچ ح ــت هی ــد زرتش ــی می گوین ــان از طرف ــت. ایش ــی اس تناقض گوی
ــی را حــرام کــرده اســت. ساســانفر  ــد او قربان ــاورده اســت و از طــرف دیگــر گوین نی
ــون  ــریعت و قان ــت ش ــن زرتش ــه در آیی ــت ک ــا آورده اس ــه گاتاه ــگفتار ترجم در پیش
گــذاری بــر عهــده خــود مــردم اســت و در ایــن آییــن حــرام و حاللــی وجــود نــدارد۱. 
ــده  ــی در آن دی ــردن قربان ــوع ک ــز ممن ــریعتی ج ــچ ش ــه »هی ــت ک ــه اس ــال چگون ح
نمی شــود«۲. حــال گفتــه ایشــان را بایــد پذیرفــت یــا ایــن گفتــه از دیگــر نویســندگان 
زرتشــتی کــه »ایــن شــاهکار َاشــو زرتشــت اســت کــه نــه تنهــا هــوم را بلکــه هیــچ چیز 
ــان و مــکان و اندیشــه خــود  ــه زم ــع نکــرده و همــه آنهــا را ب دیگــری را در گاتهــا من
انســان واگــذار کــرده اســت و بــرای مــا تکلیــف مشــخص نکــرده اســت«۳. یــا موبــد 

ــد:  ــروش پور گوی ــدرام س پ
»اشو زرتشت در سرتاسر گاتها هیچ حکم یا دستورالعمل دینی صادر نکرده 

است«۴.
و امــا نکتــه دیگــر ایــن کــه بــه فــرض، قربانــی کــردن بــرای ایــزدان ممنــوع شــده 
باشــد امــا هیــچ دلیلــی بــر عــدم جــواز ذبــح چهارپایــان در جشــن ها و دیگر مراســمات 
ــه نیــت اشــخاص اســت. اگــر  ــه دیگــر ســخن ایــن مســئله مربــوط ب نخواهــد بــود. ب
حیــوان بــه نیــت جلــب رضایــت ایــزدی انجــام گیــرد غیــر مجــاز خواهــد بــود وگرنــه 

هیــچ اشــکالی نخواهــد داشــت.
 

1. ساسانفر، آبتین، 1393، گاتاها، ص 12.
2. خورشیدیان، اردشیر، 1393، دهش فرهنگی یا لرک مینوی، ص 183.

3. قاسمیان، کورش؛ بهمردی، اردشیر، 1391، گیاه هوم، ص 41.
ــد  ــز همانن ــان نی ــتی، ص 16. ایش ــگ زرتش ــن و فرهن ــی در دی ــدرام، 1397، پژوهش ــروش پور، پ 4. س
ــوع کــرده اســت  ــی را ممن ــاور اســت کــه زرتشــت مراســم هوم نوشــی و قربان ــن ب ــر ای آقــای ساســانفر ب

ــان، ص 64(. )هم
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علل کاهش قربانی

چنانچــه گذشــت گوشــتخواری و شــکار در ســنت زرتشــتی جایــز بــود و قربانــی 
حیوانــی بــه شــمار فــراوان در ســنت زرتشــتی یافــت می شــود. امــا پرســش ایــن اســت 
کــه چــرا در ایــن عصــر بــدون توجــه بــه ایــن شــواهد مســلم دیگــر قربانــی حیوانــی آن 
رواج گذشــته را نــدارد؟ چــه عواملــی موجــب از رونــق افتــادن ایــن رســم شــد؟ و چــه 
اقداماتــی در جهــت لغــو آن صــورت گرفتــه اســت؟ در زیــر بــه پــاره ای از ایــن عوامــل 

ــود. ــاره می ش اش

الف( پژوهش های اوستایی

چنانچــه گفتــه شــد برداشــتی کــه موبــدان نویــن از گاتاهــا داشــتند عاملی مؤثــر در 
ترویــج ایــن بــاور شــد کــه دیــن زرتشــتی مخالــف مراســم قربانــی اســت. همچنیــن در 
ســنت زرتشــتی نیــز مــواردی وجــود داشــت کــه قربانــی کــردن و حتــی گوشــتخواری 
را مذمــوم می شــمرد بــرای نمونــه سفارشــهایی کــه از زیــاد کشــتن حیــوان می شــد یــا 
برحــذر داشــتن از گنــاه کــردن در هنــگام گوشــتخواری یــا مــوارد دیگــری کــه پیشــتر 

گفته شــد.
حتــی برخــی گوینــد کــه آذربــاد مهراســپندان از خــوردن گوشــت می پرهیخــت۱. 

چــرا کــه در سفارشــی گویــد: 
»از خوردن گوشت گاوان و گوسپندان سخت پرهیز کنید«۲. 

ــاه  ــه ادامــه روایــت پیشــگیری از گن ــا توجــه ب هــر چنــد گذشــت کــه مــراد وی ب
پــس از گوشــتخواری اســت. همچنیــن اســت روایتــی کــه در دینکــرد ششــم دربــاره 

گیاهخــواری آمــده اســت کــه: 

1. اشه، رهام و سراج، شهین، 1379، آذرباد مهرسپندان، ص 32.
2. عریان، سعید، 1391، متن های پهلوی، ص 148، بخش سخنی چند از آذرباد ماراسپندان، بند 13.



۲۴5 بخش پنجم: زرتشتیان و قربانی در عصر کنونی

»ایشــان این را نیز اینگونه می پنداشتند که: گیاه خوار باشید، شما مردمان، تا 
دیرزی باشید؛ از تن گوسپندان بپرهیزید چه آمار )= حساب و کتاب( بسیار 

است. اورمزد خدای برای یاری گوسپندان گیاه فراوان آفرید«۱. 
به هر حال این شواهد بی تأثیر نبوده است.

»قربانــی کــردن حیــوان در یســنا در مراکــز ســنتی زرتشــتیان ایــران تــا اواســط ســده 
بیســتم مرســوم بــود. در میــان پارســیان هنــد آثــار بجــا مانــده از نــذر گوشــت در ایــن 
ــه زرتشــتیان  ــت ب ــده می شــود«۲. پــس از آن نوب ــا اواخــر ســده نوزدهــم دی مراســم، ت
ــود.  ــی ب ــدان پارس ــران از موب ــدان ای ــوزی موب ــم دانش آم ــل آن ه ــید و دلی ــران رس ای
چنانچــه جکســن آورده اســت بــه گفته راهنمــای زرتشــتی وی یکــی از دالیــل کاهش 

قربانــی مهــرگان مخالفــت پارســیان بــا این رســم اســت۳.
ــی مهــرگان را  ــزد قربان ــدان ی چنانچــه گذشــت پنجــاه ســال پیــش جمعــی از موب
ــر خــالف قربانــی« در  ــا انتشــار »رســاله ب ــز ب ــد۴. ماســتر خدابخــش نی ــم کردن تحری
ــاد درصــد از قربانی هــای جشــن مهــرگان را کاهــش داد5. ســال ۱۲۶5 یزدگــردی هفت

موبــد اردشــیر آذرگشســب بــه زرتشــتیانی کــه در مهــرگان بــه قربانــی می پرداختنــد 
می گفــت: 

»اینجانب در مقام موبدی به بانگ بلند باینگونه افراد می گویم که روان پاک 

1. میرفخرایی، مهشید، 1393، بررسی دینکرد ششم، ص 202، بند 276.
ــی زاده، ص 152،  ــون صنعت ــه همای ــت، ترجم ــش زرتش ــخ کی ــده تاری ــری، 1377، چکی ــس، م 2. بوی

ــت 14. یادداش
ــران در گذشــته و حــال(، ترجمــه منوچهــر  3. جکســن، آبراهــام ویلیامــز، 1387، ســفرنامه جکســن )ای

ــدره ای، ص 422. ــدون ب ــری و فری امی
4. رمضانخانی، صدیقه، 1387، فرهنگ زرتشتیان یزد، ص 174.
5. شهمردان، 1360، تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان، ص 247.
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اشو زرتشت از آنها و کارهایشان بیزار است«۱.

ب( فلسفه هندویی

بــر اســاس منظومــه قصــه ســنجان پارســیان هندوســتان گروهــی از ایرانیــان بودنــد 
کــه پــس از ورود اعــراب بــه ایــران به هندوســتان کــوچ کردنــد۲. بر اســاس ایــن روایت 
پارســیان در هنــگام ورود بــه هنــد از ســوی راجــه ســنجان ملــزم بــه رعایــت چنــد چیــز 
شــدند. نخســت اینکــه زبــان مــادری را کنــار گذاشــته و ماننــد هندوهــا ســخن گویند 
ــاورد از  ــان هنــدی باشــد و ســوم اینکــه ن ــد زن و دیگــر اینکــه پوشــش زنانشــان همانن

کمــر بــاز کننــد و چهــارم اینکــه عــروس را پــس از غــروب بــه خانــه دامــاد ببرنــد۳.
موبد خجسته می ستری گوید: 

»با غروب آفتاب امپراتوی بریتانیای در هند، دین هندو تاثیرات چشــمگیری 
در ضمیر پارســی ها ایجاد کرده اســت. مفاهیم هندویی مانند قدرت مطلق 
خداوند، تناســخ، گیاهخواری، مرگ به مثابه ی مشــیت الهی، تجرد، روزه 
داری، و زهد به سرمشــق عقیدتی برخی پارســی ها راه یافته که این باورها را 

نشانه های معنویت »زرتشتی« راستین قلمداد می کنند«۴. 

1. آذرگشسب، اردشیر، 1372، مراسم مذهبی و آداب زرتشتیان، ص 235.
ــمندان  ــی از دانش ــی برخ ــوده و حت ــاختگی ب ــه س ــن منظوم ــه ای ــد ک ــن باورن ــر ای ــز ب ــا کســانی نی 2. ام
ــز منکــر چنیــن مهاجرتــی هســتند پژوهشــگرانی هماننــد »گشتاســب شــاه نریمــان« )1873- پارســی نی

ــکار  ــی آش ــنجان را دروغ ــه س ــارس )1943( قص ــرق بن ــس ش ــه در کنفران ــا« ک ــژن باتن ــا »بی 1933( ی
ــن قصــه را  ــز صحــت مندرجــات ای ــان پارســی« نی ــل مهرب ــد. »بهــرام شــاه ناســیک واال« و »کلن خوان

ــر، ص 5-4(. ــیر ریپورت ــر اردش ــهبازی، س ــد )ش ــی کرده ان نف
3. قصه سنجان، ص 32.

ــه  ــج، ترجم ــتوفر پارتری ــتاری کریس ــه سرویراس ــان، ب ــیری در ادی ــته، 1391، در س ــتری، خجس 4. می س
ــی، ص 280. ــی برات عبدالعل
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و تحــت تأثیــر همیــن عقایــد هــم اکنــون پــاره ای از پارســیان گیاهخوارنــد۱. مــری 
بویــس گویــد: 

»پاره ای از عرفای پارسیان که گیاهخواری پیشه کرده اند آداب و رسوم کهن 
کیش خود را کنار گذاشــته می گویند، حتی گوشــت گوسفند ِنسا۲ بوده و 

خوردن آن حرام است«۳.

ج( فلسفه آذر کیوانی

ــود کــه  ــران ب ــی از زرتشــتیان ای ــه آذرکیوان ــوان )۱5۲۹-۱۶۱۲ م( مؤســس فرق آذرکی
ــار داد.  ــود را انتش ــا آرای خ ــت و در آنج ــد رف ــه هن ــاگردانش ب ــن از ش ــد ت ــا چن ب
کتــاب معــروف او دســاتیر نــام دارد کــه دربردارنــده ی ۱۶ نامــه از پیامبرانــی ســاختگی 
ــیان  ــان پارس ــت. او در می ــان و ... اس ــو، یاس ــاه کلی ــام، ش ــاد، جی افرام ــد مهاب مانن
هنــد هوادارانــی یافــت و موبــدان و زرتشــتیان چنــدی از جملــه موبــد هوشــیار، موبــد 
ســروش، موبــد پرســتار، موبــد خداجــوی بــن نامــدار، دســتور مــأ کاووس بن رســتم، 
میــرزا اســماعیل تویســرکانی، کیخســرو بــن کاووس و چنــدی دیگــر کتابهایــی را در 

شــرح و توضیــح مــرام وی بــه نــگارش در آوردنــد۴.
ــز از  ــوان در پرهی ــی آذرکی ــیره عمل ــت س ــت نخس ــم اس ــا مه ــرای م ــه ب ــا آنچ ام
گوشــتخواری و دیگــر نکوهــش گوشــتخواری و قربانــی حیوانــی در کتابهــای این فرقه 
اســت. در احــوال آذرکیــوان آورده انــد کــه »وي  مــردي  منــزوي  و کــم  ســخن  بــوده ، 

1. اشه، رهام و سراج، شهین، 1379، آذرباد مهرسپندان، ص 32.
2. آلوده و نجس.

3. بویــس، مــری، 1393، تاریــخ کیــش زرتشــت، ترجمــه همایــون صنعتــی زاده، ج 1، ص 366، 
یادداشــت 44.

ــزرگ  ــارف ب ــره المع ــوان، در دائ ــه، 1374، آذرکی ــح الل ــی، فت ــک: مجتبای ــتر ن ــالع بیش ــرای اط 4. ب
.259-247 1، ص  ج  اســالمی، 
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زندگــي  را بــه  ریاضــت  و قناعــت  مي گذرانــده  و از خــوردن  گوشــت  پرهیــز داشــته«۱ .
در نامــه مهابــاد دســاتیر آمــده اســت کــه: »زندبــار کــه جانــور بــی آزار و ناکشــنده 
جانــور اســت چــون اســب و گاو و اشــتر و اســتر و خــر و ماننــد آن مکشــید و بیجــان 

مکنیــد«۲ و نیــز گویــد: 
»کشتن زندبار برابر کشتن مردم بی آزار است«۳. 

یا گوید: 
»دانید زندبار کش بخشم یزدان واال گرفتار آید«۴. 

در مقابل درباره حیوانات آسیب رسان چنین گوید: 
»کشتن تندباران ستوده و شایسته و در خور است«5.

مؤلــف دبســتان مذاهــب کــه بخــش نخســت کتــاب خــود را بــه بیــان آراء و افــکار 
ایــن فرقــه پرداختــه اســت گوید: 

به نظر ایشان »سّد راه رسیدن به خدا کشتن زندبار است – یعنی جانورانی که 
آزار به کس نرســانند و جانور نکشــند چون گاو و گوسفند و شتر و اسب – 
که آزارنده ی اینها رستگار نباشد و با گوناگون ریاضت و پرهیزگاری رهایی 
نیابد و گویند اگر زندبارُکش بسا خوارق عادت دیده شود او را رستگار نباید 
دانست که آن آثار که از او مشاهده افتد فّره سلوک است و اثر پویه ی کیش 
ریاضت اســت در این سرا چون موذی است در ســلوک کامل نباشد و او را 
در نشئه دیگر جز رنج نرسد و از بدن نرهد و چنین مرتاضی صاحب خوارق 

1. همان، ص 249.
2. آذرکیوان، دساتیر، ص 16، نامه شت مهاباد، بند 74.

3. همان، بند 76.

4. همان، بند 77.
5. همان، ص 17، بند 79.
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گنده و از برون به عطریات  عادات را در شــت دســاتیر به کوزه نجاســت آ
اندوده تشبیه کرده و گویند در هیچ کیش آزار زندبار پسندیده نیست و آنچه 
مردم روا می دارند به ظاهِر معنا رفته و خــوض و غور نکرده اند. مثاًل مراد از 
کشتن اسب و گاو دور کردن و برانداختن است از خود صفات بهایم نه آنکه 
زندبار کشند و بخورند .... گویند سراسر اکابر پارسی زندبارُکش نبوده اند ... 

و اگر کسی مرتکب این امر شدی او را تأدیب فرمودندی«۱. 
وی در جای دیگری در بیان احوال کیومرث گلشاه گوید :

دینهایی که کشتن زندبار در آن رواست همه انگیخته دیوان است۲.
همیــن مؤلــف در بیــان باورهــای زرتشــیان پــس از آنکــه از قــول بهمن آورده اســت 
کــه بــه زرتشــت گفــت چارپایــان جــوان را نکشــد و از اســراف در کشــتن آنــان وی را 

نهــی کــرد، بــه نقــل از موبــد ســروش چنیــن آورده اســت: 
»یزدانیان گویند که چون بهمن چارپای جوان را منع نموده، عاقل داند که پیر 
هم نشاید بیجان کرد، یکی آنکه در جوانی خدمتها کرده، نه مزد پرستاری این 
باشد؛ دوم آنکه در پیری باز از او جوان بهمرسد. پس بعضی جا که زردشت 
به غیر اسراف کشتن زندبار جایز داشته، اشارت است بدان که صفات بهیمی 
را از وجود خود دور کنند و اســراف نکردن در اینجا به معنی آن است که به 
تدریج رذائل را از خود دور سازند، چنانکه بیش خوردن که یکی از صفات 

بهیمی است، به یکبار، دست از او نتوان کشید«۳.
ــادی در کاســتن  ــر زی ــا یکــی از کســانی اســت کــه تأثی مانکجــی لیمجــی هاتری
رســم قربانــی داشــت وی از جملــه کســانی بــود کــه ســخت بــه اندیشــه های دســاتیری 

1. کیخسرو اسفندیار، 1362، دبستان مذاهب، به اهتمام رحیم رضا زاده ملک، ص 23.
2. همان، ص 13. البته مراد وی ازدیوان همان مردمی است که از دشمنان کیومرث و فرزندانش بودند.

3. همان، ص 79- 80.
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ایمــان داشــت. وی در پاســخ بــه نامــه نــواب محمــد زمــان از ســاکنین نهاونــد گویــد: 
»در خصوص کشتن زندبار "جانوران اهلی" و خوردن گوشت مرقوم فرموده 
بودید که چگونه است که پیغمبران آبادی این ها را حرام فرموده اند و حضرت 
ختمی مآب و سایر انبیا حالل دانسته و تجویز کرده اند. در این باب آنچه به 
نظر می رسد این است که خوردن گوشت همواره حرام بوده۱ و چون شخصی 
نیکو بنگرد این عمل را مخالف انســانیت و مردمیت می بیند و می فهمد این 
روش درندگان اســت۲؛ این اســت که اکابر هر ملت بعضی بــه کلی از آن 
مجتنب بوده اند مانند پیغمبران مه آبادی۳ و بعضی مهما امکن به تقلیل آن را 

امر فرموده اند۴. چنان که علی بن ابی طالب صلوات الله علیه فرمود که 
»ل جتعلوا بطونكم مقابر اليوانات«

 یعنی شکم خود را گور جانوران مکنید5 

1. ادعای بدون دلیل
2. ایــن دلیــل ماننــد ایــن اســت کــه کســی بگویــد گیاهخــواری مخالــف انســانیت اســت چــرا کــه غالبــًا 

چارپایــان گیاهخوارند.
ــدا  ــچ عطــاری پی ــی در قوطــی هی ــا پیــش از جنبــش آذرکیوان ــود کــه ت ــادی دروغــی ب ــران مه آب 3. پیامب

نشــده بــود.
4. در فضیلــت گوشــت همیــن بــس کــه در کتــاب کافــی بابــی بــه نــام »فضــل اللحــم« آمــده اســت کــه 
ــی، ج  ــوب، 1363، الکاف ــن یعق ــد ب ــی، محم ــد )کلین ــی می کن ــوراک معرف ــن خ ــت را برتری در آن گوش
ــا َیْشــَتُهوَن« )الواقعــه:21( اســتناد شــده اســت کــه در آن  ــٍر ِممَّ ــه آیــه ی »َو َلْحــِم  َطْی 6، ص 308-309( و ب
بهشــتیان نیــز از گوشــت بهــره می برنــد. و پــس از آن بابــی اســت کــه در آن چنیــن آمــده اســت کــه هــر 
کــس چهــل روز خــوردن گوشــت را تــرک کنــد سرشــتش دگرگــون خواهــد شــد. همچنیــن خــود پیامبــر 
همیشــه از آن بهــره می بــرد )همــان، ج 5، ص 320(. و بــه مســلمانان ســفارش می کردنــد کــه در روز 
جمعــه بــرای خانــواده میــوه یا گوشــت خریــداری شــود تــا در جمعــه شــاد باشــند )همــان، ج 6، ص 229(.

5. معلــوم اســت کــه مــراد آن حضــرت زیــاده روی در خــوردن گوشــت اســت چــرا کــه خــود ایشــان هــم از 
پیامبــر روایــت دارنــد کــه »اللحــم ســید الطعــام فــی الدنیــا و الخره«)همــان، ج 6، ص 308، حدیــث 2(.
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ــع  ــار آن من ــردم را از اکث ــوردی۱ و م ــت نخ ــر گوش ــدت عم ــرت در م و آن حض
فرمــودی۲ و ایــن کــه در میــان مــردم کشــتن زندبــار و خــوردن گوشــت تــداول یافتــه 
اواًل ســببش ایــن بــود کــه در ســابق مــردم از رســوم انســانیت و روش مدنیــت بی بهــره 
بودنــد و در کــوه و هامــون ماننــد وحشــیان می زیســتند و ماننــد تنــد بــاران "درنــدگان" 
یکدیگــر را می دریدنــد و می خوردنــد. چنــان کــه اکنــون هــم برخــی از وحشــیان کــه 
ــان اهــل تمــدن ســببش  ــد و در می ــن روش ان ــوز بدی ــد هن ــت بی بهره ان از قواعــد مدنی
ــاب  ــه نای ــود کــه چــون بعضــی محصــور می شــدند و آذوق جنگ هــا و محاصره هــا ب
ــی بازگــردد،  ــد و راه نجات ــد آی ــا فرجــی پدی ــد ت ــات خــود را می خوردن می شــد حیوان
ــام قحطــی ناچــار گوشــت حیوانــات را خوردنــد و ایــن  و همچنیــن در گرانی هــا و ای
ــت و اال عقــل خــود حاکــم اســت کــه  ــدک رســم شــد و شــیوع یاف ــدک ان روش ان
ــاز مــی دارد. چنــان کــه اهــل ریاضــت و  انســان را گوشــت خــوردن از رتبــه کمــال ب
تجــرد هنــگام خوانــدن دعــوات از گوشــت خــوردن اجتنــاب می کننــد و کمــال تأثیــر 
ــه نظــر قاصــر رســید  ــن اســت آنچــه ب ــد۳- ای ــی می دانن ــرک حیوان ــه ت ــوط ب آن را من

باقــی بســته بــه رد و قبــول نــواب واال اســت.

ــه( در  ــه وآل ــه و علی ــی الل ــدا )صل ــر خ ــا پیامب ــی ب ــرت عل ــه در آن حض ــوی ک ــر مش ــث طی 1. حدی
خــوردن آن پرنــده کبــاب شــده همــراه شــدند، در رد ادعــای ایشــان مناســب مقــام اســت. ایــن روایــت 
در بســیاری از کتــب اهــل ســنت از جملــه ســنن ترمــذی، المســتدرک حاکــم نیشــابور و ... نیــز آمــده 

اســت.
ــدارد.  ــل ن ــور کام ــه ط ــت آن ب ــا ممنوعی ــی ب ــچ ارتباط ــت هی ــوردن گوش ــادروی در خ ــز از زی 2. پرهی

ــت. ــار اس ــاده روی در آن زیانب ــا زی ــت ام ــز اس ــیرینی جای ــوردن ش ــه خ چنانچ
3. نخســت اینکــه اهــل ریاضــت شــارع نیســتند و همچنیــن در روایتــی از کافــی آمــده اســت کــه مــردی 
ــن کار  ــالم او را از ای ــه الس ــادق علی ــام ص ــا ام ــت ام ــذ دوری جس ــرد و از لذای ــه ک ــت پیش راه ریاض
ــد  ــره می بردن ــل به ــت و عس ــد گوش ــذی مانن ــر از لذای ــه پیامب ــدند ک ــر ش ــه او متذک ــتند و ب ــاز داش ب
)همــان، ج 5، ص 320، حدیــث 4(. دوم اینکــه اهــل ریاضــت بــرای رســیدن بــه مقامــات از بســیاری از 

ــت. ــرام اس ــان ح ــر انس ــا ب ــه ی آنه ــت هم ــوان گف ــا نمی ت ــد ام ــز می کنن ــا پرهی حالل ه
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فدایــت شــوم در خصــوص خــوردن گوشــت مجــددًا آنچــه بــه نظــر می رســد ایــن 
اســت کــه گوشــت از جهــت غذائیــت نیــز ناقــص اســت زیــرا کــه حکمــا گفته انــد 
هــر غذایــی پنــج مــاده الزم دارد تــا مشــابه بــدن شــود: اول مــاده مائیــت کــه به فارســی 
آب گوینــد. دوم مــاده ای کــه شــبیه بــه آرد و نشاســته اســت و ایــن مــاده در غذائیــت 
بــرای بــدن خیلــی الزم اســت. ســوم مــاده ی دمومــت کــه بــه پارســی چربــی گوینــد. 
ــت و  ــاده ملحی ــارت از چســبندگی اســت. پنجــم م ــت کــه عب ــاده ی غروّی چهــارم م
ــت  ــه الزم اس ــدازه ای ک ــه ان ــوره در آن ب ــواد مذک ــن م ــه ای ــی ک ــر غذای ــوری و ه ش
ــتان  ــای فرنگس ــه حکم ــان ک ــت چن ــام گوش ــت و اقس ــام اس ــت تم ــد. در غذایی باش
ــوان دانســت  ــن ت ــدارد و از ای ــه آرد اســت ن ــبیه ب ــاده را کــه ش ــد آن م ــه کرده ان تجزی
ــر  کــه در غذائیــت ناقــص اســت و دیگــر آنکــه گوشــت از حبوبــات ســریع الهضم ت
ــت۱ و  ــاوی اس ــی مس ــر و کم ــات بطی الهضم ت ــوم از حبوب ــواع لح ــر ان ــت و اکث نیس
دیگــر آن چــه مشــاهده شــده کســانی کــه زیــاد گوشــت می خورنــد و در ایــن عمــل 
اکثــار می کننــد قصــی القلــب و تنــد خــو و درنــده می شــوند و ایــن فقــره از شــدت 
ظهــور محتــاج بــه دلیــل نیســت۲. در ایــن صــورت کــه گوشــت در غذائیــت ناقــص و 
در هضــم بطــی باشــد. و موجــب صفــات پســت حیوانــی شــود چــه بعــدی دارد کــه 
ــوده باشــند و چــون خــوردن گوشــت حــرام شــد  ــران خــوردن آن را حــرام فرم پیغمب
ــالد فرنگســتان جمعــی هســتند  ــود و امــروز در ب ــز حــرام خواهــد ب ــار نی کشــتن زندب
از حکمــا و دانشــمندان کــه بــر معایــب گوشــت خــوردن مطلــع شــده اند و بــه هیــچ 

ــد و آدمــی  ــه طــور کامــل رفــع کن ــدن را ب ــدارد کــه تمامــی نیازهــای ب ــی وجــود ن 1. هیــچ مــاده غذای
نیازمنــد هیــچ مــاده غذایــی دیگــری نباشــد. بــه همیــن خاطــر توصیــه بــر اســتفاده از انــواع خوراکی هــا 
ــا و  ــا، مغزه ــواع میوه ه ــود از ان ــی خ ــبد غذای ــز در س ــوران نی ــی گیاهخ ــت. حت ــی اس ــبد غذای در س
ــاده خوراکــی کــه  ــر م ــن اســت کــه ه ــه مانکجــی ای ــه گفت ــا الزم ــد. ام ــره می برن ســبزیجات و ... به

ــز نیســت. ــش جای ناقــص باشــد خوردن
2. زیاده روی در گوشتخواری و زیانهای ناشی چه دلیلی بر حرمت اصل آن دارد.
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وجــه گوشــت نمی خورنــد و انــدک انــدک زیــاد گشــته اند و ایشــان را )ویزیتــه بلیــان( 
خواننــد یعنــی طایفــه روییدنــی خــواران۱ و جمعــی هــم هســتند کــه شــراب نمی خورند 
ــادی  ــران آب ــوم می شــود کــه روش پیغمب ــن معل ــد و از ای ــان( نامن ــا را )طیطوطلی و آنه

معمــول و حســن آن معلــوم خواهــد شــد«۲.
مانکجــی صاحــب کــه متأثــر از اندیشــه های هندویــی و آذرکیوانــی بــود در هنــگام 
ورود بــه ایــران بــا رســم قربانــی کــردن گاو بــه مخالفــت برخاســت و در جلســه ای از 
موبــدان و بــزرگان زرتشــتی قــول گرفــت کــه دســت از ایــن کار بردارنــد. شــهمردان 

ــد:  ــن جلســه می گوی ــاره ای درب
]مانکجی در جمع موبدان[ سؤال فرمودند که در طریقت و بفرموده حضرت 
زراتشت گاو کشــتن جایز است یا خالف اســت. جواب گفته که خالف 
است. بفرموده پیغمبر زراتشــت بهیچ وجه گاو را نباید کشت. فرمودند اگر 
چنین اســت چرا گاو را بخاتون بانو می برند و او را بســی اســت می کشند؟ 

جواب گفته که آنهم خالف است. بعد از این عمل موقوف است.«۳.

د( مهاجرت به شهرها

»مهاجــرت از یــزد و کرمــان بــه تهــران و شــهرهای دیگــر عاملــی بــود که شــرایطی 
جدیــد بــرای برگــزاری آداب و رســوم پدیــد آورد.... همچنیــن ابزارهایــی کــه بــه ایــن 
آداب و رســوم بازمی گشــت و در اجــرای آنهــا بــه کار می رفــت، شــکلی تــازه و 

ــت«۴. ــون می گرف دیگرگ

1. در مقابل بسیاری از دانشمندان نیز ترک گوشتخواری برای همیشه را نادرست می دانند.
2. رضی، هاشم، 1394، تاریخ زرتشتیان ایران، ص 703-702.

3. شهمردان، رشید، 1360، تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان، ص 139.
4. مزداپور، کتایون، 1391، چند سخن، ص 36.
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»امــروزه گوشــت بریــان کــردن در تهــران مشــکل اســت، زیــرا فقــط چند تنــور در 
ــان می کننــد. ولــی  ــه نرگــس گوشــت هــم بری ــان می بندنــد. و فقــط در خان تهــران ن
ایــن بریــان کــردن گوشــت در تنــور ســنتی و قدیمــی نیســت، بلکه نوعــی فر گازســوز 

بــزرگ را ســفارش داده انــد و ســاخته اند کــه گوســفند را درســته بریــان می کنــد«۱.

1. سروشــیان، مهــوش، 1381، خوراک هــای آیینــی و ســنتی زرتشــتیان در ایــران، در ســروش پیــر مغــان، 
ص 650.



نتیجه

مراســم قربانــی در میــان زرتشــتیان بــا وجــود ســابقه و پشــتوانه ســنتی مســتحکم از 
ــن امــر پژوهش هــای اوســتایی،  ــرار گرفــت. در ای دو قــرن گذشــته مــورد بی مهــری ق
تالش هــای پیگیــر موبــدان بــا ســخنرانی، نــگارش کتــاب و پخــش اعالمیــه و نصــب 
لعنت نامــه در برخــی زیارتگاه هــا، همچنیــن نفــوذ اندیشــه های آذرکیوانــی و صوفیانــه 
در میــان زرتشــتیان تأثیــر بســزایی داشــت. بــا ایــن حــال همچنــان ایــن رســم بــه صورت 
ــی در جشــن مهــرگان یکــی از  ــده در ایامــی خــاص برگــزار می شــود کــه قربان پراکن

بهتریــن نمونه هــای بازمانــده از ایــن رســم دیریــن اســت.
بــا توجــه بــه مســتندات فراوانــی کــه در کتــب اوســتایی، پهلــوی و روایــات فارســی 
موجــود اســت، قربانــی خونیــن از مســلمات دین زرتشــتی بــوده اســت. بیش از بیســت 
مراســم در ســنت زرتشــتی وجــود داشــته کــه در آن قربانــی خونیــن انجــام می گرفتــه 
اســت. ایــن شــمار غیــر از جشــنهایی اســت کــه در آن خوراکهــای گوشــتی مصــرف 
ــت  ــده اس ــوان ش ــی عن ــنت قطع ــن س ــا ای ــت ب ــه در مخالف ــزی ک ــا چی ــد. تنه می ش
ــای  ــد مدع ــاید نمی توان ــد و ش ــه بای ــان ک ــه آنچن ــت ک ــی از گاتاهاس ــای مبهم بنده

مخالفیــن را اثبــات کنــد.
ــود را  ــع خ ــث موض ــن بح ــش از ورود بدی ــد پی ــی بای ــت قربان ــواداران ممنوعی ه
راجــع بــه واژه هایــی ماننــد گاو، مادیــان، شــیر، چربــی، چوپــان و ... مشــخص کننــد. 
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بایــد نخســت مشــخص شــود مــراد زرتشــت از ایــن کلمــات همــان معنــای ظاهــری 
بــوده اســت یــا معنــای مجــازی آن. بــه فــرض کــه مــراد معنــای مجــازی باشــد دیگــر 
ــه  ــه انتفــاء موضــوع اســت. ب ــاره ممنوعیــت قربانــی و عــدم آن ســالبه ب صحبــت درب
دیگــر ســخن اصــاًل نامــی از حیوانــی در گاتاهــا برده نشــده اســت کــه بخواهیــم ببینیم 
آیــا قربانــی آن جایــز اســت یا نــه؟ و چــه بســیارند نویســندگانی کــه گرفتار ایــن تناقض 
شــده اند کــه از ســویی وجــود کلماتــی ماننــد گاو را در گاتاهــا انــکار می کننــد و از 

ســوی دیگــر می گوینــد زرتشــت در گاتاهــا قربانــی گاو را حــرام کــرده اســت.
ــز  ــن صــورت نی ــای ظاهــری باشــد در ای ــن واژگان همــان معن ــراد از ای ــا اگــر م ام
هیــچ بنــدی در گاتاهــا وجــود نــدارد کــه بــه صراحــت قربانــی گاو و دیگــر چارپایــان 
و پرنــدگان را ممنــوع کــرده باشــد. بــه همیــن خاطــر دانشــمندان بزرگــی چــون ماریــان 
مولــه، آرســی زنــر، دوشــن گیمــن، آسموســن، یوهاّنــا نارتــن، مــری بویــس، ژان کلنــز، 
ویلیــام ماالنــدرا و چنگیــز موالیــی بــا رد شــواهد گاهانــی ممنوعیــت کلــی قربانــی را 
ــا ایــن رســم مخالفتــی نداشــته و ســنت  ــد کــه زرتشــت ب ــن باورن ــر ای ــد و ب نپذیرفته ان

زرتشــتی نیــز شــاهدی بــر ایــن مدعاســت.
ــه هــر قیمــت ممکــن ســراینده گاتاهــا را مخالــف  ــدارد ب ــده تــالش ن ــه نگارن البت
قربانــی حیوانــی معرفــی کنــد چــرا کــه نــه انتســاب گاتاهــا بــه زرتشــت مســلم اســت و 

نــه پیامبــری شــخص زرتشــت. چــرا کــه بــه قــول دکتــر پرویــز رجبــی :
»اگر موشکاف باشیم و نخواهیم با تکیه بر گمان سخن برانیم، در این باره هم 
که گاتاها حتمًا سروده های خود زرتشت اند دستمان خالی است. طبعًا وقتی 
که زمان ظهور پیامبر در ۶ هزاره ی گم شده شناور باشد و درحالیکه به یقین 
می دانیم که اوستا نخســت نانوشته بوده و پس از سده ها حضور شفاهی، در 
زمانی نزدیکتر به ما تا زرتشــت، صورت مکتوب یافته است، در یک بررسی 
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علمی نمی توان گاتاها را با قاطعیت از آن زرتشت دانست«۱.
از طــرف دیگــر آنقــدر ترجمه هــای متفاوتــی از گاتاهــا وجــود دارد »کــه خواننــده 
شــک می کنــد کــه همگــی ایــن ترجمه هــا از متــن واحــدی انجــام شــده باشــد«۲. در 
نتیجــه نگارنــده تنهــا در مقــام اشــکال بــه کســانی کــه بــا قاطعیــت گاتاهــا را مخالــف 
ــان را خدشــه دار  ــن، اســتدالل آن ــا طــرح احتمــاالت دیگــر در مت ــد، ب ــی می دانن قربان

می کنــد.
امــا نکتــه ای باقــی می مانــد و آن ایــن اســت کــه اگــر گاتاهــا همــان ســروده های 
ــوع شــده باشــد، پرسشــی بوجــود  ــاب ممن ــن کت ــی هــم در ای زرتشــت باشــد و قربان
ــد  ــوع کن ــی ممن ــه طــور کل ــد رســمی را ب ــن اســت کــه چــرا وی بای ــد و آن ای می آی
در حالیکــه پیامبــران پیــش و پــس از وی آن را تجویــز کرده انــد. چــرا بایــد پیامبــری 
بــا آیینــی مخالفــت کنــد کــه از آدم تــا خاتــم )صلــی اللــه علیــه و آلــه وســلم( در 
میــان پیــروان ادیــان الهــی جایــگاه ویــژه ای داشــته و یکــی از آیین هــای مشــترک ادیــان 

آســمانی بــوده اســت.
نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه قربانــی بــرای اهورامــزدا در آییــن زرتشــتی جایــز باشــد 
یــا نباشــد، مســلم آن اســت کــه اســتفاده از گوشــت بــرای همــگان جایــز اســت و بــه 
قــول حکیــم ابوالقاســم فردوســی )علیــه الرحمــه( هــر آن کــه توانایــی دارد گوســفندی 

را ســر ببــرد و بــه تنگدســتان ببخشــد۳.
»و آخر دعوانا ان المد هلل رب العالني«

1. رجبی، پرویز،1380، هزاره های گمشده، ج 1، ص 121.
2. ماالندرا، ویلیام. م.، 1391، مقدمه ای بر دین ایران باستان، ترجمه خسرو قلیزاده، ص 20.

3. ِدَرم دارد و ُنقل و جاِم َنبید سر گوسپندی تواند ُبرید
مرا نیست فرخ مر آن را که هست ببخشای بر مردم تنگدست

)فردوسی، 1375، شاهنامه، به کوشش جالل خالقی مطلق، ج 5، ص 291، بیت 4-3(.





منابع:

۱- قــرآن کریــم، ۱۳۸۸، ترجمــه ناصــر مــکارم شــیرازی، چــاپ اول، بیــروت، مرکز 
طبــع و نشــر قــرآن جمهوری اســالمی ایــران.

۲- آبادانــی، فرهــاد، ۱۳۴۸، گوشــه ای از فرهنــگ ایــران باســتان، کانــون زرتشــتیان 
شــریف آبــاد مقیــم مرکــز.
۳- آذرکیوان، دساتیر.

۴- آذرگشســب، اردشــیر، ۱۳۷۲، مراســم مذهبــی و آداب زرتشــتیان، چــاپ ســوم، 
ــران، انتشــارات فروهر. ته

5- آذرگشســب، فیــروز، ۱۳۸۳، گات هــا، ســرودهای زرتشــت، چــاپ ســوم، 
ــر. ــارات فروه ــران، انتش ته

۶- آسموســن، ج. پ، ۱۳۸۶، اصــول عقایــد و اعتقــادات دیانــت زرتشــتی، ترجمه 
فریــدون وهمــن، در دیانــت زرتشــتی، چــاپ اول، تهــران، نشــر ثالث.

۷- آشــتیانی، جــالل الدیــن، ۱۳۶۸، تحقیقــی در دیــن یهــود، چــاپ دوم، تهــران، 
نشــر نــگارش.

ــج، چــاپ دوم،  گاه، ســید حســن،۱۳۹۰، سوشــیانت منجــی ایرانوی ۸- آصــف آ
قــم، انتشــارات آینــده روشــن.
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۹- آمــوزگار، ژالــه و تفضلــی، احمــد، ۱۳۸۶، کتــاب پنجــم دینکــرد، چــاپ اول، 
تهــران، انتشــارات معیــن.

ــگ کهــن  ــر »خوالیگــری« در فرهن ــی از هن ــه،۱۳۹۰، نمونه های ــوزگار، ژال ۱۰- آم
ایرانــی، در زبــان، فرهنــگ، اســطوره، چــاپ ســوم، تهــران، انتشــارات معیــن.

ــل  ــران )الکام ــالم و ای ــزرگ اس ــل ب ــخ کام ــن، ۱۳۷۱، تاری ــر، عزالدی ــن اثی ۱۱- اب
فــی التاریــخ(، ترجمــه عبــاس خلیلــی و ابوالقاســم حالــت، تهــران، موسســه مطبوعــات 

علمــی.
۱۲- ارفعــی، عبدالمجیــد، ۱۳۸۷، ِگل نبشــته های بــاروی تخــت جمشــید متن هــای 

fort و Teh، چــاپ اول، تهــران، مرکــز دایــره المعــارف بزرگ اســالمی.
ــران،  ــاپ اول، ته ــزرگ، چ ــورش ب ــان ک ــد، ۱۳۸۹، فرم ــی، عبدالمجی ۱۳- ارفع

ــالمی. ــزرگ اس ــارف ب ــره المع ــز دای مرک
۱۴- اســترابو، ۱۳۸۲، جغرافیــای اســترابو، ترجمــه همایــون صنعتی زاده، چــاپ اول، 

تهــران، انتشــارات بنیــاد موقوفــات دکتــر محمــود افشــار یزدی.
۱5- اشــترویس، یوهــان، ۱۳۹۶، ســفرنامه یوهــان اشــترویس، ترجمــه ساســان 

ــالمی. ــر اس ــع ذخائ ــر مجم ــم، نش ــاپ اول، ق ــبی، چ طهماس
۱۶- اشــه، رهــام و ســراج، شــهین، ۱۳۷۹، آذربــاد مهرســپندان، چــاپ اول، تهــران، 

ــارات فروهر. انتش
۱۷- اشــیدری، جهانگیــر، ۱۳۸۳، تاریــخ و فرهنــگ زرتشــتیان شــریف آبــاد 
)اردکان(، چــاپ اول، تهــران، انتشــارات انجمــن زرتشــتیان شــریف آبــاد اردکان مقیــم 

مرکــز )اشــا(.
ــر  ــران، نش ــاپ دوم، ته ــنا، چ ــنامه مزدیس ــر، ۱۳۷۸، دانش ــیدری، جهانگی ۱۸- اش

مرکــز.
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۱۹- الیــاده، میرچــا، ۱۳۹۴، تاریــخ اندیشــه های دینــی، ترجمه مانــی صالحــی 
ــر. ــارات نیلوف ــران، انتش ــاپ اول، ته ــه، چ عالم

ــق  ــرا پرســتی، ترجمــه و تحقی ــو در میت ــد، ۱۳۹۶، پژوهشــی ن ۲۰- اوالنســی، دیوی
ــم امینــی، چــاپ چهــارم، تهــران، نشــر چشــمه. مری

۲۱- اون واال، مانکجی، ۱۹۲۲، روایات داراب هرمزدیار، بمبئی.
۲۲- بدیعــی مریــم، ۱۳۸۱، شــادی های ملــی ایرانــی جشــنهای زردشــتی، در 
ســروش پیــر مغــان )یادنامــه جمشــید سروشــیان(، بــه کوشــش کتایــون مزداپــور، چاپ 

ــا. ــارات ثری ــران، انتش اول، ته
ــی  ــی صالح ــان، ترجمه مان ــان ایرانی ــال در می ــک س ــراون، ادوارد، ۱۳۸۱، ی ۲۳- ب

ــز. ــارت ماه ری ــران، انتش ــاپ اول، ته ــه، چ عالم
ــور  ــر نظــر اولی ــم، زی ــرآن کری ــان، در دانشــنامه ق ــق، ۱۳۹۱، قرب ۲۴- برجــک، رفی

ــار، چــاپ اول، تهــران، انتشــارات اطالعــات. لیمــن، ترجمــه محمــد حســین وق
ــران، ج  ــان عصــر مفــرغ، در تاریــخ جامــع ای ــان، حبیــب، ۱۳۹۳، آریایی ۲5- برجی
ــره  ــوردی، چــاپ اول، تهــران، انتشــارات دائ ــر نظــر ســید کاظــم موســوی بجن ۱، زی

ــزرگ اســالمی. المعــارف ب
ــده مشــایخ،  ــا، ۱۳۹۲، شاهنشــاهی هخامنشــی، ترجمــه های ۲۶- بروســیوس، ماری

چــاپ دوم، تهــران، نشــر ماهــی.
۲۷- بریــان، پی یــر، ۱۳۹۲، امپراتــوری هخامنشــی، ترجمــه ناهیــد فروغــان، چــاپ 

چهــارم، تهــران، نشــر فــرزان روز.
۲۸- بلخی، احمد بن سهل، ۱۹۰۳، البدء و التاریخ، پاریس، برطرند.

ــون  ــه همای ــت، ترجم ــش زرتش ــخ کی ــده تاری ــری، ۱۳۷۷، چکی ــس، م ۲۹- بوی
ــاه. ــارات صفیعلیش ــاپ اول، انتش ــی زاده، چ صنعت
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۳۰- بویــس، مــری، ۱۳۸۱، جشــن های ایرانیــان، ترجمــه همایــون صنعتــی زاده، در 
ســروش پیــر مغــان )یادنامــه جمشــید سروشــیان(، بــه کوشــش کتایــون مزداپــور، چاپ 

اول، تهــران، انتشــارات ثریــا.
ــدگارش،  ــدرت مان ــن روزگار و ق ــت که ــن زرتش ــری، ۱۳۸۶، آیی ــس، م ۳۱- بوی

ــگاه. ترجمــه ابوالحســن تهامــی، چــاپ اول، تهــران، موسســه انتشــارات ن
ــد  ــه حمی ــارس، ترجم ــوی پ ــهربانو و بان ــی ش ــی ب ــری، ۱۳۸۶، ب ــس، م ۳۲- بوی

ــماره ۲۴۲-۲۴۱. ــادی، ش ــی و اقتص ــات سیاس ــدی، اطالع احم
ــدون  ــه فری ــر، ترجم ــتی در دوران متأخ ــت زرتش ــری، ۱۳۸۶، دیان ــس، م ۳۳- بوی

وهمــن، در دیانــت زرتشــتی، چــاپ اول، تهــران، نشــر ثالــث.
۳۴- بویــس، مــری، ۱۳۹۳، تاریــخ کیــش زرتشــت، ترجمــه همایون صنعتــی زاده، 

چــاپ اول، تهران، نشــر گســتره.
۳5- بویــس، مــری، ۱۳۹۷، کانــون دیــن زرتشــتی در ایــران، ترجمــه حســین 

ابراهیمیــان، چــاپ اول، تهــران، انتشــارات تــوس.
ــران،  ــم، ته ــاپ نه ــران، چ ــاطیر ای ــی در اس ــرداد، ۱۳۹۱، پژوهش ــار، مه ۳۶- به

ــه. گ ــارات آ انتش
۳۷- بهار، مهرداد، ۱۳۹5، بندهش، چاپ پنجم، تهران، انتشارات توس.

ــر  ــران، نش ــم، ته ــاپ نه ــخ، چ ــا تاری ــطوره ت ــرداد، ۱۳۹5، از اس ــار، مه ۳۸- به
ــمه. چش

ــر  ــد دبی ــش محم ــه کوش ــه، ب ــت نام ــت، ۱۳۳۸، زراتش ــژدو، زرتش ــرام پ ۳۹- به
ــران. ــیاقی، ته س

۴۰- بهمــردی، اردشــیر، ۱۳۹5، اهونــودگاه زرتشــت، دو برداشــت از خــاور و باختر 
زمیــن، چــاپ اول، تهــران، انتشــارات بهجت.



۲۶۳ منابع و مآخذ

۴۱- بیرونــی، ابوریحــان، ۱۳۸۹، آثــار الباقیــه، ترجمــه اکبــر دانــا سرشــت، چــاپ 
ششــم، تهــران، موسســه انتشــارات امیــر کبیــر.

ــم  ــح عبدالکری ــه تصحی ــعودی، ب ــون المس ــان، ۱۴۲۲، القان ــی، ابوریح ۴۲- بیرون
ــه. ــب العلمی ــروت، دارالکت ــاپ اول، بی ــدی، چ ــامی الجن س

ــاپ اول،  ــم، چ ــه التنجی ــل صناع ــم الوای ــان، ۱۳۶۲، التفهی ــی، ابوریح ۴۳- بیرون
ــران. ته

۴۴- بیهقــی، ابوالفضــل محمــد بــن حســین، ۱۳۷۴، تاریــخ بیهقــی، بــه تصحیــح 
خلیــل خطیــب رهبــر، چــاپ چهــارم، تهــران، انتشــارات مهتــاب.

۴5- پروکوپیــوس، ۱۳۶5، جنگ هــای ایــران و روم، ترجمــه محمــد ســعیدی، 
ــی. ــی و فرهنگ ــارات علم ــرکت انتش ــارات ش ــوم، انتش ــاپ س چ

ــرام  ــر به ــر دکت ــر نظ ــتان، زی ــران باس ــگ ای ــم، ۱۳۲۶، فرهن ــورداود، ابراهی ۴۶- پ
ــران. ــگاه ته ــارات دانش ــران، انتش ــاپ اول، ته ــی، چ فره وش

۴۷- پورداود، ابراهیم، ۱۳۷۷، یشت ها، چاپ اول، تهران، انتشارات اساطیر.
تهــران،  اول،  گاتاهــا، چــاپ  یادداشــت های  ابراهیــم، ۱۳۸۱،  پــورداود،   -۴۸

انتشــارات اســاطیر.
۴۹- پورداوود، ابراهیم، ۱۳۸۴، گات ها، چاپ دوم، تهران، انتشارات اساطیر.

5۰- پورداود، ابراهیم، ۱۳۸۶، گاتاها، چاپ اول، دنیای کتاب.
5۱- پــورداود، ابراهیــم، ۱۳۸۷، یســنا بخشــی از کتــاب اوســتا، چــاپ دوم، تهــران، 

انتشــارات اســاطیر.
5۲- پورداود، ابراهیم، ۱۳۸۷، خرده اوستا، چاپ سوم، تهران، دنیای کتاب.

5۳- پورداود، ابراهیم، ۱۳۸۹، گات ها، چاپ هشتم، تهران، دنیای کتاب.
5۴- پیرنیا، حسن،۱۳۷5، تاریخ ایران باستان، چاپ اول، تهران، دنیای کتاب.
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55- تاورنیــه، ۱۳۸۲، ســفرنامه تاورنیــه، ترجمــه حمیــد شــیرانی، چــاپ اول، تهران، 
نیلوفر.

ــوزگار، چــاپ  ــه آم ــه کوشــش ژال ــوی خــرد، ب ــی، احمــد، ۱۳۹۱، مین 5۶- تفضل
ــوس. پنجــم، تهــران، انتشــارات ت

5۷- تفضلــی، احمــد، ۱۳۹۷، تصحیــح و ترجمــه سوتکرنســک و ورشــت 
مانسرنســک از دینکــرد ۹، بــه کوشــش ژالــه آمــوزگار، چــاپ اول، تهــران، انتشــارات 

ــالمی. ــزرگ اس ــارف ب ــره المع ــز دائ مرک
5۸- ثعالبــی، محمــد بــن عبدالملــک، ۱۳۸۴، شــاهنامه ثعالبــی، ترجمــه محمــود 

هدایــت، چــاپ پنجــم، تهــران، انتشــارات اســاطیر.
ــته و  ــران در گذش ــن )ای ــفرنامه جکس ــز، ۱۳۸۷، س ــام ویلیام ــن، آبراه 5۹- جکس
حــال(، ترجمــه منوچهــر امیــری و فریــدون بــدره ای، چــاپ پنجــم، تهــران، انتشــارات 

خوارزمــی.
۶۰- جمپــور، کیخســرو، اســاس قربانــی کــردن زرتشــتیان ایــران در روز مهــرگان، 

ــماره ۹/۸، ص 5۰۹-5۰۲. ــهر، ش در ایرانش
ــران، انتشــارات  ــش زرتشــت، چــاپ دوم، ته ۶۱- خنجــری، خــداداد، ۱۳۸۰، بین

ماهنامــه چیســتا.
ــح  ــه تصحی ــری، ب ــنامه ناص ــن، ۱۳۸۲، فارس ــرزا حس ــایی، می ــینی فس ۶۲- حس

ــر. ــر کبی ــارات امی ــران، انتش ــوم، ته ــاپ س ــایی، چ ــتگار فس ــور رس منص
۶۳- خلیفــه قلــی، زهــرا، ۱۳۹۴، بررســی آییــن قربانــی در بیــن النهریــن و ایــران، 
پایــان نامــه کارشناســی ارشــد، دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تهــران مرکــزی، نســخه 

ــه از ایرانــداک. الکترونیکــی برگرفت
۶۴- خورشــیدیان، اردشــیر، ۱۳۸۶، پاســخ بــه پرسشــهای دینــی زرتشــتیان، چــاپ 



۲۶5 منابع و مآخذ

اول، تهــران انتشــارات فروهــر.
۶5- خورشــیدیان، اردشــیر، ۱۳۹۳، دهــش فرهنگــی یــا لــرک مینــوی، چــاپ اول، 

تهــران، انتشــارات فروهــر.
۶۶- دابار، ۱۹۰۹، صد در نثر و صد در بندهش، بمبئی.

۶۷- داراب بن پالن، ۱۹۲۴، فرضیات نامه، بمبئی.
ــی  ــه موس ــت، ترجم ــن زرتش ــه قوانی ــس، ۱۳۸۸، مجموع ــتتر، جیم ۶۸- دارمس

ــاب. ــای کت ــران، دنی ــم، ته ــاپ پنج ــوان، چ ج
ــران، ترجمــه منوچهــر اعتمــاد مقــدم،  ــل، گاســپار، ۱۳۷۰، ســفر در ای ۶۹- درووی

چــاپ چهــارم، تهــران، شــباویز.
۷۰- دوســتخواه، جلیــل، ۱۳۹۱، اوســتا کهنتریــن ســرودها و متنهــای ایرانــی، چاپ 

شــانزدهم، تهــران، انتشــارات مروارید.
۷۱- دوشــن گیمــن، ژاک، ۱۳۸5، دیــن ایــران باســتان، ترجمــه رؤیــا منجــم، چاپ 

اول )ناشــر(، نشــر علم.
ــت دو  ــفرنامه کن ــیا، س ــال در آس ــه س ــور، ۱۳۸۳، س ــو، ژوزف آرت ۷۲- دوگوبین

ــره. ــر قط ــران، نش ــاپ اول، ته ــدوی، چ ــنگ مه ــا هوش ــه عبدالرض ــو، ترجم گوبین
۷۳- دهقانــی، زهــرا، ۱۳۹۰، تحلیل هــای مــردم شــناختی از آیین هــا و مراســم 
ــان نامــه کارشناســی ارشــد، دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد  زرتشــتیان شــهر تفــت، پای

ــداک. ــه از ایران ــران مرکــزی، نســخه الکترونیکــی برگرفت ته
۷۴- رازی حســنی، ســید مرتضــی داعــی، ۱۳۶۴، تبصــره العــوام، تصحیــح عبــاس 

اقبــال، چــاپ دوم، تهــران، انتشــارات اســاطیر.
ــح و  ــن، تصحی ــه المنجمی ــر، ۱۳۸۲، روض ــی الخی ــن اب ــهمردان ب ۷5- رازی، ش

ــوب. ــراث مکت ــر می ــز نش ــاپ اول، مرک ــی، چ ــوان زنجان ــل اخ ــق جلی تحقی
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ــران،  ــاپ اول، ته ــم، چ ــرد هفت ــی، ۱۳۸۹، دینک ــد تق ــل، محم ــد محص ۷۶- راش
ــات فرهنگــی. ــوم انســانی و مطالع پژوهشــگاه عل

ــران،  ــت، ته ــاپ نخس ــده، ج ۱، چ ــای گمش ــز،۱۳۸۰، هزاره ه ــی، پروی ۷۷- رجب
انتشــارات تــوس.

۷۸- رضایــی بــاغ بیــدی، حســن، ۱۳۸۴، روایــت آذر فرنبغ فرخــزادان، چــاپ اول، 
تهــران، مرکــز دایــره المعــارف بزرگ اســالمی.

۷۹- رضی، هاشم، ۱۳۴۶، فرهنگ نام های اوستا، انتشارات فروهر.
۸۰- رضی، هاشم، ۱۳۸5، وندیداد، چاپ اول، تهران، انتشارات بهجت.

ــگ  ــاپ گلرن ــران، چ ــوم، ته ــاپ س ــان، چ ــن مغ ــم، ۱۳۹۰، آیی ــی، هاش ۸۱- رض
ــا، انتشــارات ســخن. یکت

۸۲- رضی، هاشم، ۱۳۹۱، اوستا، چاپ هشتم، تهران، انتشارات بهجت.
۸۳- رضــی، هاشــم، ۱۳۹۴، تاریــخ زرتشــتیان ایــران، چــاپ اول، تهران، انتشــارات 

. بهجت
ــر  ــاپ اول، نش ــزد، چ ــتیان ی ــگ زرتش ــه، ۱۳۸۷، فرهن ــی، صدیق ۸۴- رمضانخان

ــور. ســبحان ن
۸5- روایــت ایتهوتــر، نســخه خطــی مــورخ ۱۱5۲ یزدگــردی، نســخه کتابخانــه ملی 

ــران. جمهوری اســالمی ای
۸۶- روح االمینــی، محمــود، ۱۳۹5، آیین هــا و جشــن های کهــن در ایــران امــروز، 

گاه. چاپ پنجــم، تهــران، انتشــارات آ
۸۷- زرشــناس، زهــره، ۱۳۸5، زبــان و ادبیــات ایــران باســتان، چــاپ دوم، تهــران، 

دفتــر پژهشــهای فرهنگــی.
۸۸- زنــر، آر. ســی، ۱۳۸۹، طلــوع و غــروب زردشــتی گری، ترجمــه تیمــور 
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ــر. ــر کبی ــارات امی ــران، انتش ــوم، ته ــاپ س ــادری، چ ق
۸۹- زنــر، آر.ســی، ۱۳۹۲، زروان یــا معمــای زرتشــتی گری، ترجمــه تیمــور 

ــر. ــر کبی ــارات امی ــران، انتش ــوم، ته ــاپ س ــادری، چ ق
۹۰- زنــر، آر. ســی، ۱۳۹۳، تعالیــم مغــان، ترجمــه فریــدون بــدره ای، چــاپ دوم، 

تهــران، انتشــارات تــوس.
۹۱- ژینیــو، فیلیــپ، ۱۳۷۲، ارداویــراف نامــه، ترجمــه ژالــه آمــوزگار، چــاپ اول، 

تهــران، شــرکت انتشــارات معیــن.
۹۲- ژینیــو، فیلیــپ، ۱۳۹۲، قیمت هــا و ِدرَهم هــا در اواخــر دوره ی ساســانیان، 
ــس و  ــه ویراســتاری وســتا ســرخوش ُکرتی ــد، در ساســانیان، ب ترجمــه کاظــم فیروزمن

ســارا اســتوارت، چــاپ اول، تهــران، نشــر مرکــز.
ــاپ دوم،  ــت، چ ــو زرتش ــروده های اش ــا س ــن، ۱۳۹۳، گاتاه ــانفر، آبتی ۹۳- ساس

ــران، انتشــارات بهجــت. ته
ــاپ  ــتی، چ ــگ زرتش ــن و فرهن ــی در دی ــدرام، ۱۳۹۷، پژوهش ــروش پور، پ ۹۴- س

اول، تهــران، انتشــارات فروهــر.
۹5- سروشــیان، جمشــید، ۱۳۳5، فرهنــگ بهدینــان، به کوشــش منوچهر ســتوده، 

تهران.
۹۶- سروشــیان، مهــوش، ۱۳۸۱، خوراک هــای آیینــی و ســنتی زرتشــتیان در ایــران، 
ــه  ــیان(، ب ــید سروش ــه جمش ــان )یادنام ــر مغ ــروش پی ــور، در س ــون مزداپ ــم کتای تنظی

ــا. ــور، چــاپ اول، تهــران، انتشــارات ثری ــون مزداپ کوشــش کتای
۹۷- ســیاحتنامه فیثاغــورث در ایــران، ۱۳۱۴، ترجمــه یوســف اعتصامــی )اعتصــام 

الملــک(، تهــران، نشــر کمیســیون معــارف.
۹۸- شــاپور شــهبازی، علیرضــا، ۱۳۸۹، راهنمــای مســتند تخــت جمشــید، چــاپ 
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دوم، تهــران، انتشــارات ســفیران.
ــاپ اول،  ــی، چ ــال یغمای ــه اقب ــاردن، ترجم ــفرنامه ش ــاردن، ژان، ۱۳۷۲، س ۹۹- ش

تهــران، انتشــارات تــوس.
ــه  ــان نام ــتان، پای ــران باس ــی در ای ــن، ۸۰-۱۳۷۹، قربان ــد حس ــرفی، محم ۱۰۰- ش

ــداک. ــه از ایران ــتی، برگرفت ــهید بهش ــگاه ش ــد، دانش ــی ارش کارشناس
۱۰۱- شــهبازی، عبداللــه، ســر اردشــیر ریپورتر ســرویس اطالعاتــی بریتانیــا و ایران، 

مقالــه منتشــره بر ســایت شــخصی عبدالله شــهبازی.
۱۰۲- شــهزادی، رســتم، ۱۳۶۷، جهانبینــی زرتشــتی، چــاپ اول، تهــران، انتشــارات 

فروهر.
ــتم  ــدان رس ــد موب ــخنرانی های موب ــه س ــتم، ۱۳۸۰، مجموع ــهزادی رس ۱۰۳- ش

ــران. ــاپ اول، ته ــهزادی، چ ــز ش ــش مهرانگی ــه کوش ــهزادی، ب ش
۱۰۴- شــهمردان، رشــید، ۱۳۳۶ ی، پرستشــگاه زرتشــتیان، بمبئــی، ســازمان جوانان 

ــتی بمبئی. زرتش
۱۰5- شــهمردان، رشــید، ۱۳۶۰، تاریــخ زرتشــتیان پــس از ساســانیان، تهــران، چاپ 

راستی.
۱۰۶- ســلیمی، مینــا، ۱۳۹5، مهــر پرســتی، در ادیــان و مذاهــب در ایــران باســتان، 

چــاپ دوم، تهــران، انتشــارات ســمت.
۱۰۷- صفری پــور، زهــرا، ۱۳۸5، بررســی ۲۹ پرســش و پاســخ نهایــی متــن پهلــوی 
پرسشــنیها، پایــان نامــه کارشناســی ارشــد، دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی شــیراز، 

نســخه الکترونیکــی برگرفتــه از ایرانــداک.
۱۰۸- صفــوی، پرویــن، ۱۳۹۰، مفهــوم قربانــی از میتراییســم تــا اســالم، پایــان نامــه 
کارشناســی ارشــد، دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تهــران مرکــزی، نســخه الکترونیکــی 
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برگرفتــه از ایرانــداک.
۱۰۹- طوســی، محمــد بــن الحســن، ۱۳۶5، تهذیــب االحــکام، چاپ نهــم، تهران، 

دارالکتب االســالمیه.
ــارات  ــران، انتش ــاپ اول، ته ــوی، چ ــای پهل ــعید، ۱۳۹۱، متن ه ــان، س ۱۱۰- عری

علمــی.
ــی،  ــه پهلوی-پارت ــی میان ــای ایران ــای کتیبه ه ــعید، ۱۳۹۲، راهنم ــان، س ۱۱۱- عری

ــی. ــارات علم ــران، انتش ــاپ اول، ته چ
۱۱۲- عفیفــی، رحیــم، ۱۳۸۳، اســاطیر و فرهنــگ ایرانــی در نوشــته های پهلــوی، 

چــاپ دوم، تهــران، انشــارات تــوس.
۱۱۳- علیشــاهی، ســارا، ۱۳۸5، بررســی فرگــرد اول نیرنگســتان، پایــان نامــه 
کارشناســی ارشــد، دانشــگاه تبریــز، دانشــکده ادبیــات فارســی و زبانهــای خارجــی، 

ــداک. ــه از ایران ــی برگرفت ــخه الکترونیک نس
۱۱۴- عهد جدید، ۱۳۸۷، ترجمه پیروز سیار، چاپ اول، تهران، نشر نی.

۱۱5- عهــد عتیــق، ۱۳۸۸، ترجمــه فاضــل خــان همدانــی و ویلیــام گلــن، از کتاب 
مقــدس عهــد عتیــق و عهــد جدید، چــاپ ســوم، تهــران، انتشــارات اســاطیر.

ــران، انتشــارات  ــن باســتانی، چــاپ اول، ته ــژن، ۱۳۹۶، دوازده مت ــی، بی ۱۱۶- غیب
ــا همــکاری انتشــارات ســخن. دکتــر محمــد افشــار ب

۱۱۷- فردوســی، ابوالقاســم، ۱۳۶۶، شــاهنامه، بــه کوشــش جــالل خالقــی مطلــق، 
.bibliotheca persica ــورک، نشــر ج ۱، نیوی

۱۱۸- فردوســی، ابوالقاســم، ۱۳۷5، شــاهنامه، بــه کوشــش جــالل خالقــی مطلــق، 
ج 5، چــاپ اول، کالیفرنیــا، انتشــارات مــزدا بــا همــکاری بنیــاد میــراث ایــران.

۱۱۹- فردوســی، ابوالقاســم، ۱۳۸۴، شــاهنامه، بــه تصحیــح جــالل خالقــی مطلــق و 
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محمــود امیــد ســاالر، ج ۶، نیویــورک، بنیــاد میــراث ایــران.
۱۲۰- فره وشــی، بهــرام، ۱۳۸۸، جهــان فــَرَوری، چــاپ ســوم )اول ناشــر(، تهــران، 

انتشــارات فروهــر.
۱۲۱- فضیلــت، فریــدون، ۱۳۸۱، کتــاب ســوم دینکــرد، چــاپ اول، تهــران، 

انتشــارات فرهنــگ دهخــدا.
۱۲۲- فقیهــی محــدث، فریــده، ۱۳۹۰، قربانــی در ادیــان الهــی، چــاپ اول، تبریــز، 

ــی علی. انتشــارات مول
ــاپ اول،  ــوم، چ ــاه ه ــیر، ۱۳۹۱، گی ــردی، اردش ــورش و بهم ــمیان، ک ۱۲۳- قاس

ــر. ــارات فروه ــران، انتش ته
ــه  ــان نام ــر، پای ــه دوم منوچه ــی نام ــت، ۱۳۹۱، بررس ــور، مهدخ ــمی پ ۱۲۴- قاس
ــوم انســانی شــیراز، نســخه الکترونیکــی  ــات و عل کارشناســی ارشــد، دانشــکده ادبی

ــداک. ــه از ایران برگرفت
۱۲5- قاموس الکتاب المقدس، ۱۹۸۱، چاپ ششم، بیروت، مکتبه المشعل.

۱۲۶- قــدردان، مهــرداد، ۱۳۹۴، آییــن، اســطوره، بــاور، فرهنــگ مردم، چــاپ اول، 
تهــران، انتشــارات فروهر.

۱۲۷- قرشــی، ســید علــی اکبــر، ۱۳5۴، قامــوس قــرآن، تهــران، دارالکتــب 
االســالمیه.

ــین  ــد حس ــق محم ــی، تحقی ــح االعش ــی، صب ــن عل ــد ب ــندی، احم ۱۲۸- قلقش
ــه. ــب العلمی ــروت، دارالکت ــن، بی ــمس الدی ش

ــات  ــوران و اصطالح ــاطیری جان ــنامه اس ــرو، ۱۳۹۲، دانش ــی زاده، خس ۱۲۹- قل
ــه. ــاب پارس ــارات کت ــران، انتش ــران، ته ــاپ اول، ته ــته، چ وابس

۱۳۰- کارری، جملــی، ۱۳۴۸، ســفرنامه کارری، ترجمــه عبــاس نخجوانــی و 
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عبدالعلــی کارنــگ، چــاپ اول، تبریــز، انتشــارات اداره کل فرهنگ و هنــر آذربایجان 
شــرقی.

۱۳۱- ِســرنا، کارال، ۱۳۶۲، ســفرنامه مــادام کارال ســرنا )آدم هــا و آیینهــا در ایــران(، 
ترجمــه علــی اصغــر ســعیدی، چــاپ اول، انتشــارات کتابفروشــی زّوار.

۱۳۲- کــخ، هایــد مــاری، ۱۳۷۶، از زبــان داریــوش، ترجمــه پرویــز رجبــی، چــاپ 
دوم، تهــران، نشــر کارنــگ.

ــان ساســانیان، ترجمــه رشــید  ــران در زم ــور، ۱۳۶۸، ای ۱۳۳- کریســتین ســن، آرت
ــای کتــاب. یاســمی، چــاپ ششــم، تهــران، دنی

۱۳۴- کلنــز، ژان، ۱۳۹۴، مقاالتــی دربــاره زرتشــت و دیــن زرتشــتی، ترجمــه احمد 
رضــا قائــم مقامــی، چاپ ســوم، تهــران، نشــر فــرزان روز.

۱۳5- کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، ۱۳۶۲، الروضــه مــن الکافــی، چــاپ چهــارم، 
دارالکتــب االســالمیه.

۱۳۶- کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، ۱۳۶۳، الکافــی، چــاپ پنجــم، تهــران، 
دارالکتــب االســالمیه.

ــی، چــاپ ســوم،  ــن یعقــوب، ۱۳۶۷، الفــروع مــن الکاف ــی، محمــد ب ۱۳۷- کلین
ــب االســالمیه. ــران، دارالکت ته

۱۳۸- کیخســرو اســفندیار، ۱۳۶۲، دبســتان مذاهــب، بــه اهتمــام رحیــم رضــا زاده 
ملــک، چــاپ اول، تهــران، کتابخانــه طهــوری.

ــاد، بهمــن، ۱۳5۰، قصــه ســنجان، ویراســته هاشــم رضــی، انتشــارات  ۱۳۹- کیقب
فروهــر.

۱۴۰- گردیــزی، عبدالحــی، ۱۳۶۳، زیــن االخبــار، بــه تصحیــح عبدالحــی حبیبی، 
چــاپ اول، تهــران، نشــر دنیــای کتاب.
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۱۴۱- گرشــویچ، ایلیــا، ۱۳۹۶، آمــوزه و آییــن زردشــت، ترجمــه منیــژه اذکیایــی و 
جــواد دانــش آرا، چــاپ اول، تهــران، نشــر ثالــث.

ــم،  ــاپ شش ــایخی، چ ــا مش ــه رض ــه، ترجم ــورش نام ــون، ۱۳۸۶، ک ۱۴۲- گزنف
ــی. ــی و فرهنگ ــارات علم ــران، انتش ته

۱۴۳- گشتاســب، فرزانــه، ۱۳۷۸-۱۳۸۸، بازمانده هــای ســنِت کهــن مکتــوب در 
آداب و رســوم کنونــی زرتشــتیان ایــران، پایــان نامــه دکتــری، پژوهشــگاه علــوم انســانی 

و مطالعــات فرهنگــی، نســخه الکترونیکــی برگرفتــه از ایرانــداک.
۱۴۴- گشتاســب، فرزانــه، ۱۳۹۴، جمشــید، در دانشــنامه فرهنــگ مــردم ایــران، ج 

۳، چــاپ اول، تهــران، انتشــارات مرکــز دائــره المعــارف بــزرگ اســالمی.
۱۴5- گواهــی، عبدالرحیــم، ۱۳۹۰، فرهنــگ توصیفــی ادیــان، چــاپ اول، تهــران، 

انتشــارات پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی.
۱۴۶- گویــری، ســوزان، ۱۳۸۸، زبــان و خــط اوســتایی، چــاپ اول، تهــران، 

ــت. ــارات بهج انتش
ــر و  ــه هن ــروز، ماهنام ــا ام ــن ت ــی از روزگار که ــین، ۱۳55، قربان ــان حس ۱۴۷- لس

مــردم، شــماره ۱۶۷، ص ۷۰-۶۰.
۱۴۸- مبارکــه، بهنــام، ۱۳۷۰، کنــدوکاوی در یــک روســتای زرتشــتی نشــین یــزد، 

ماهنامــه فروهــر، ســال بیســت و ششــم، شــماره ۳۲5 و نیــز شــماره ۳۲۶.
۱۴۹- مبارکــه، بهنــام، ۱۳۹۳، هفــده پــژواک گاتاهــا، بــه کوشــش محمــد حســین 

نظــری پویــا، چــاپ دوم، تهــران، انتشــارات فروهــر.
۱5۰- مجتبایــی، فتــح اللــه، ۱۳۷۴، آذرکیــوان، در دائــره المعــارف بزرگ اســالمی، 
ج ۱، زیــر نظــر کاظــم موســوی بجنــوردی، ص ۲۴۷-۲5۹، چــاپ اول، تهــران، 

ــزرگ اســالمی. ــره المعــارف ب انتشــارات دائ
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۱5۱- مــرادی غیــاث آبــادی، رضــا، ۱۳۹۲، گاثــای زرتشــت، متــن گاثــا بــر اســاس 
ــخه  ــی، نس ــای ایران ــران، پژوهش ه ــت، ته ــاپ نخس ــروو، چ ــور ش ــزارش پرادزُاکت گ

.www.ghiasabadi.com ــر ســایت منتشــر شــده ب
۱5۲- مــزدا پــور، فرنگیــس، ۱۳۷۶، درآمــدی بــر ســفره های مقــدس زرتشــتی، در 

گــه، ص ۳۸۷-۳۸۳. یادبهــار )یادنامــه دکتــر مهــرداد بهــار(، چــاپ اول، نشــر آ
۱5۲- مزداپــور، کتایــون، ۱۳۸۱، نیایــش بــرای درگذشــتگان، در ســروش پیــر مغــان 
ــران،  ــاپ اول، ته ــور، چ ــون مزداپ ــش کتای ــه کوش ــیان(، ب ــید سروش ــه جمش )یادنام

ــا. انتشــارات ثری
۱5۳- مزداپــور، کتایــون، ۱۳۸۲، زرتشــتیان، چــاپ اول، تهــران، دفتــر پژوهشــهای 

فرهنگــی.
۱5۴- مزداپــور، کتایــون، ۱۳۷۸، بررســی دســتنویس ام. او ۲۹ داســتان گرشاســب، 

گاه. تهمــورس و جمشــید ِگلشــاه و متن هــای دیگــر، چــاپ اول، تهــران، نشــر آ
۱55- مزداپــور، کتایــون، ۱۳۹۰، شایســت ناشایســت، چاپ دوم، تهران، پژوهشــگاه 

علوم انســانی و مطالعــات فرهنگی.
ــداف، چــاپ  ــدا ن ــه کوشــش وی ــد ســخن، ب ــون، ۱۳۹۱، چن ــور، کتای ۱5۶- مزداپ

اول، تهــران، انتشــارات فروهــر.
۱5۷- مزداپــور، کتایــون، ۱۳۹۳، خوردنی هــا و نوشــیدنی ها، در تاریــخ جامــع 
ایــران، ج ۳، زیــر نظــر ســید کاظــم موســوی بجنــوردی، چــاپ اول، تهــران، انتشــارات 

دائــره المعــارف بــزرگ اســالمی.
۱5۸- مســتوفی بافقــی، محمــد مفیــد، ۱۳۸5، جامــع مفیــدی، بــه کوشــش ایــرج 

افشــار، چــاپ اول، تهــران، انتشــارات اســاطیر.
۱5۹- مسعودی، علی بن الحسین، التنبیه و االشراف، بیروت، دار صادر.
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۱۶۰- مصاحــب، غالمحســین، ۱۳۸۰، دایــره المعارف فارســی، چــاپ دوم، تهران، 
انتشــارات امیــر کبیر.

ــارات  ــاپ اول، انتش ــی، چ ــطوره قربان ــر، ۱۳۶۹، اس ــی اصغ ــوی، عل ۱۶۱- مصطف
بامــداد.

ــی شــیوه ازدواج  ــژگان، ۱۳۹۱، بررســی ســیر دگرگون ــی، م ــری طباطبائ ۱۶۲- مظف
ــر کرمــان-  ــان نامــه کارشناســی ارشــد، دانشــگاه شــهید باهن ــان زرتشــتیان، پای در می

ــداک. ــه از ایران ــوم انســانی، نســخه الکترونیکــی برگرفت ــات و عل دانشــکده ادبی
ــه  ــتان، ترجم ــران باس ــن ای ــر دی ــه ای ب ــام. و، ۱۳۹۳، مقدم ــدرا، ویلی ۱۶۳- ماالن

ــه. ــاب پارس ــر کت ــه و نش ــگاه ترجم ــاپ دوم، بن ــزاده، چ ــرو قلی خس
۱۶۴- موالیــی، چنگیــز، ۱۳۹۲، بررســی فروردیــن یشــت، چــاپ ســری دوم، تبریز، 

انتشــارات دانشــگاه تبریز.
ــران، ج  ــع ای ــخ جام ــن او، در تاری ــت و دی ــز، ۱۳۹۳، زردش ــی، چنگی ۱۶5- موالی
ــره  ــر نظــر ســید کاظــم موســوی بروجــردی، چــاپ اول، تهــران، انتشــارات دائ ۴، زی

ــزرگ اســالمی. ــارف ب المع
۱۶۶- مولتــون، جیمــز هــوپ، ۱۳۸۴، گنجینــه مغــان، ترجمــه تیمور قــادری، چاپ 

اول، تهــران، انتشــارات امیــر کبیر.
۱۶۷- مولــه، ماریــان، ۱۳۹۱، ایــران باســتان، ترجمــه ژالــه آمــوزگار، چــاپ ششــم، 

تهــران، انتشــارات تــوس.
ــتان:  ــران باس ــی در ای ــطوره و کیهانشناس ــن، اش ــان، ۱۳۹5، آیی ــه، ماری ۱۶۸- مول
مســاله زرتشــتی و ســنت مزدایــی، ترجمــه محمــد میرزایــی، چــاپ اول، تهــران، نشــر 

نــگاه معاصــر.
ــم، تهــران،  ــی کهــن، چــاپ هفت ــو از دین ــدی ن ۱۶۹- مهــر، فرهنــگ، ۱۳۸۷، دی



۲۷5 منابع و مآخذ

جامــی.
۱۷۰- میرفخرایی، مهشید، ۱۳۸۲، بررسی هفت ها، چاپ اول، تهران، فروهر.

تهــران،  دوم،  چــاپ  نســک،  هادخــت  مهشــید، ۱۳۸۶،  میرفخرایــی،   -۱۷۱
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی.

۱۷۱- میرفخرایــی، مهشــید، ۱۳۹۰، روایــت پهلــوی، چــاپ اول، تهــران، پژوهشــگاه 
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگی.

ــران،  ــی، مهشــید، ۱۳۹۳، بررســی دینکــرد ششــم، چــاپ دوم، ته ۱۷۲- میرفخرای
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی.

۱۷۳- میرفخرایــی، مهشــید، ۱۳۹۶، زردشــت و گاهــان بررســی دســتوری و 
ــوم  ــگاه عل ــران، پژوهش ــاپ اول، ته ــپنتامینوگاه، چ ــل ۴۷ و ۴۸ س ــی دو فص محتوای

ــی. ــات فرهنگ ــانی و مطالع انس
۱۷۴- می ســتری، خجســته، ۱۳۹۱، دیــن زردشــت در جهــان امــروز، در ســیری در 
ادیــان، بــه سرویراســتاری کریســتوفر پارتریــج، ترجمــه عبدالعلــی براتــی، چــاپ اول، 

تهــران، انتشــارات ققنــوس. ص ۲۸۴-۲۷۸.
مشــترک  زبــان  ایــران  ســنگ نگاره های  محمــد، ۱۳۹5،  ناصری فــرد،   -۱۷5

ــی. ــف الهیج ــارات واص ــم، انتش ــاپ اول، ق ــی، چ جهان
۱۷۶- نامــه تنســر بــه گشنســب، ۱۳5۴، بــه تصحیــح مجتبــی مینــوی، چــاپ دوم، 

تهــران، انتشــارات خوارزمــی.
۱۷۷- نظــری فارســانی، محســن، ۱۳۹۷، کتــاب هشــتم دینکــرد، چــاپ اول، 

ــر. ــارات فروره ــران، انتش ته
ــزم فرزانــگان، ترجمــه  ۱۷۸- نوکراتیســی، آنایــوس، ۱۳۶۸، ایرانــی ات در کتــاب ب

جــالل خالقــی مطلــق، چــاپ اول، تهــران، مرکــز دایــره المعــارف بــزرگ اســالمی.
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۱۷۹- نیبــرگ، هنریــک ســاموئل، ۱۳۸۳، دین هــای ایــران باســتان، ترجمــه ســیف 
الدیــن نجــم آبــادی، چــاپ اول، کرمــان، انتشــارت دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان.

۱۸۰- نیکنــام، کــوروش، ۱۳۷۹، از نــوروز تــا نــوروز، چــاپ اول، تهــران، انتشــارت 
فروهر.

۱۸۱- نیکنام، کورش، ۱۳۸5، آیین اختیار، تهران، انتشارات تیس.
ــارات  ــران، انتش ــاپ اول، ته ــن، چ ــادگار دیری ــورش، ۱۳۹۴، ی ــام، ک ۱۸۲- نیکن

ــت. بهج
۱۸۳- وســت، مارتیــن، ۱۳۹۴، گات هــا ترجمــه ای نویــن، ترجمــه خشــایار بهــاری، 

چــاپ اول، نشــر فــرزان روز.
۱۸۴- وکیلــی، شــروین، ۱۳۹۲، کــوروش رهایــی بخــش، چــاپ اول، تهــران، نشــر 

.www.soshians.ir شــور آفریــن، نســخه الکترونیکــی بــه آدرس
ــارات  ــران، انتش ــاپ دوم، ته ــدس، چ ــاب مق ــوس کت ــس، ۱۳۸۲، قام ۱۸5- هاک

اســاطیر.
ــه  ــوی ب ــن پهل ــت مت ــردان هف ــد، برگ ــادق، ۱۳۹۶، ره آورد هن ــت، ص ۱۸۶- هدای
فارســی، بــه کوشــش خســرو کیــان راد، چــاپ اول، تهــران، نشــر کتــاب کولــه پشــتی.

ــخ هــرودوت، ترجمــه هــادی هدایتــی، چــاپ دوم،  ۱۸۷- هــرودوت، ۱۳۸۲، تاری
تهــران، انتشــارات دانشــگاه تهــران.

۱۸۸- هــرودوت، ۱۳۸۹، تاریــخ هــرودوت، ترجمــه مرتضــی ثاقب فــر، چــاپ اول، 
تهران، انتشــارات اســاطیر.

ــاروی تخــت جمشــید متن هــای  ۱۸۹- هلــک، ریچــارد، ۱۳۹5، ِگل نبشــته های ب
A-G، ج ۲، مترجــم و ویراســتار عبدالمجیــد ارفعــی، چــاپ اول، تهــران، نشــر 
ــزرگ  ــارف ب ــره المع ــکاری دائ ــا هم ــگری ب ــی و گردش ــراث فرهنگ ــگاه می پژوهش
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ــالمی. اس
ــه  ــری ک ــان دیگ ــی )خدای ــخ هخامنش ــر. ف. م، ۱۳۹۲، تاری ــن، ووت ۱۹۰- هنکلم

ــوس. ــارات ت ــران، انتش ــاپ اول، ته ــر، چ ــی ثاقب ف ــه مرتض ــتند(، ج ۱۴، ترجم هس
۱۹۱- هوبــرت، هنــری و مــوس، مارســل، ۱۳۹۷، قربانــی و ماهیــت و کاربــرد آن، 

ترجمــه لیــال اردبیلــی، چــاپ اول، تهــران، انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
ــز  ــه پروی ــتان، ترجم ــران باس ــازه از ای ــی ت ــر، ۱۳۸5، یافته های ــس، والت ۱۹۲- هینت

ــوس. ــارات ققن ــران، انتش ــی، ته رجب
ــات فارســی، ج  ــخ ادبی ــات اوســتایی، در تاری ۱۹۳- هیتســه، آلمــوت، ۱۳۹۳، ادبی
۱۷، زیــر نظــر احســان یارشــاطر، ترجمــه فارســی زیــر نظــر ژالــه آمــوزگار، چــاپ اول، 

تهــران، انتشــارات ســخن.
۱۹۴- یامااوچــی، ادویــن ام، ۱۳۹۰، ایــران و ادیــان باســتانی، ترجمــه منوچهــر 

پزشــک، چــاپ اول، تهــران، انتشــارات ققنــوس.
ــه  ــان نام ــک، پای ــتایی ویثانس ــن اوس ــی مت ــت، ۱۳۸5، بررس ــی، کرام ۱۹5- یزدان

ــداک. ــه از ایران ــی برگرفت ــخه الکترونیک ــیراز، نس ــگاه ش ــد، دانش ــی ارش کارشناس
سایت های اینترنتی:

www.kniknam.com موبد کورش نیکنام
www.hermitagemuseum.org موزه آرمیتاژ

www.britishmuseum.org موزه بریتانیا
www.metmuseum.org موزه متروپولیتن

www.mfa.org موزه هنرهای زیبای بوستون
www.wikipedia.org ویکی پدیا




