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 بخش چهل و پنجم

 پرستان ایران آتش
 

ترین ادیان جهان است که به یکی از قدرتمندترین مردم دنیا  دین زرتشت یکی از قدیمی     

تعلق داشت. این دین در هزار سال اول خود بسیار موفق بود. در هزارۀ دوم اندکی از  

توسط دین اسالم شکست خورده و نابود گشت.  عظمت آن کاسته شد و سپس به طور کل،  

اند. گفته  اما گروه کوچکی هنوز هم در این آئین باقی مانده و از آن تا ایام ما حفاظت کرده

من  کنند.  می که در ایران و هند زندگی    است شود تعداد آنها امروزه حدود صد هزار نفر  می

آتش از  تن  چند  با  خود  سفر  طول  پارسدر  یا  از   هاپرستان  شدم  موفق  حتی  شدم.  آشنا 

واقع در خارج از تهران دیدن کنم. موضوع بخش    ،سکوتنام برج  گورستان عجیب آنها به 

کرده  انتخاب  دین  این  این سفرنامه را سرگذشت  آخر  به ماقبل  ابتدا  و    ام.  پارسیان  تاریخ 

کرد.    را نقل خواهماروپائی    ای چند سیاح هه هائی از نوشت قسمت   واین دین پرداخته  های  پایه 

 نمایم.در خاتمه، دیدار خود از برج سکوت را بازگو می 

باشد که پاسخ آن خواننده  زمان پیدایش این دین و زندگی بنیانگذار آن زرتشت، سؤالی می    

زمان با پادشاه اول هخامنشی  را قانع نخواهد کرد. گروهی از مورخین اعتقاد دارند او هم

بزرگ   ای بیستون، داریوشهه نوشترد. در سنگکمی  پیش از میالد زندگیسال    ۶٠٠حدود  

دینی در کشورش سخن گفته که در زمان پادشاهی وی اتفاق افتاده و او از    از یک تحول 

تاریخ، شش اندیشمند و رهبر دینی   دهد که در طولرد. تحقیقات نشان میکمی آن پشتیبانی 

ردند. یکی از آنها که به  کمیهای مختلف زندگی  در زمان به نام زرتشت وجود داشته که  

باشد، در ری و سرزمین ماد متولد شده و تعالیم او در  می  هاپیامبر پارس گفتۀ محققین،  

  زیست اما پارسیان هند عقیده است. او هزار سال پیش از میالد می  شکوفا شده  ١ایالت باختر

کرد و به  میسال پیش از میالد زندگی   ١3٠٠در    ٢بدارند بانی دین آنها در زمان گشتاس 

 زندگی  دارند. این دو روایت در مورد زمان می  گرامیدلیل پادشاهی او را بسیار  نای

١  .Baktriana    چین،  تا مرز  شرقى ایران باستان  شمالباختریان، باکتریا یا بلخ، سرزمین وسیعى در مناطق

 مرکز آن شهر باختر یا باکترا بود كه اكنون بلخ نام دارد.  که

٢  .Vishtaspa  شود در زمان زرتشت فرمان روای  از پادشاهان کیانی، پسر و جانشین لهراسب که گفته می

بلخ بود. زرتشت به گشتاسب پناه برد و او دین وی را پذیرفت و از وی پشتیبانی کرد. او را نباید با نیای  

 اشتباه گرفت. رستم به 
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سال با هم اختالف دارند. اگرچه در  مورد زمان حیات وی روایات مختلفی  7٠٠ زرتشت

ای خود  هه باشد. فردوسی در سرودنقل شده اما تعالیم او با تاریخ درخشان ایران مرتبط می

  ای ایران یاد کرده، مثأل از اولین شاه باستانی ایران کیومرث و یا ازاز پادشاهان اسطوره

مردم سرزمین خود آموخته،    دست آوردن آهن را به  طرز زراعت، آبیاری و به   هوشنگ که

سلسلۀ   داد. پادشاهی جمشید و  دیوان و ددان و بربرها را شکست  ١است. طهمورث  نام برده

های  از نوشتن موفقیت   کیانیان با پهلوانانی نظیر رستم، زال و سام همراه بود. فردوسی پس

به زمان گشتاسب میو کی  3کاووس، کی ٢قبادفریدون، منوچهر، کی رسد که در  خسرو، 

جادوگری بود، غلبه کرده و شکوفائی آن آغاز    باستانی ایرانیان که زمان او، زرتشت بر دین 

 ردد.گمی

از این تاریخ تا حملۀ اسکندر به ایران دین زرتشت شکوفائی به سزائی داشت. سپس       

که در   سال پیشرفت یا موفقیتی از این دین در کتب تاریخی ذکر نشده تا این ۵۵٠به مدت  

مجددأ شکوفائی خود را  کرد، سلطنت می  ٢۴١تا  ٢٢۶در سال های زمان اردشیر بابکان 

زبان    گشت و آن را به  یابد. به دستور او تعالیم زرتشت به صورت کتابی تنظیمباز می

ا و معابد فراوانی ساختند و به احترام این دین بسیار افزوده ههکردند. آتشکد  پهلوی ترجمه 

سال دیگر ادامه داشت تا اینکه در حملۀ اعراب در زمان    ۴٠٠گشت. شکوفائی این دین  

فریاد  میالدی، لشکر ایران در نهاوند نزدیکی اکباتان شکست خورد و    ۶۴٠عمر در سال  

زاران ه  هباعث شد روزاناتیک بود،  که شعار اعراب فن"یا اسالم یا مرگ" قشون عرب  

خود دست کشیده و به دین اسالم به پیوندند.  آبا و اجدادی  هزار زرتشتی ایرانی از دین  

ا ویران شد و این دین  هه دادند. آتشکدردند سر خود را از دست میکمی آنهائی که تمرد  

 باستانی جایگاه خود را از دست داد.

ایران توسط اعراب، عمر زرتشتیان را به عنوان یک دین آسمانی  پس از لگدکوب شدن       

با کتاب قبول کرد و با آنها مانند یهودیان و مسیحیان رفتار نمود. او اجباری برای تغییر  

دین آنها اعمال نکرد و به این ترتیب یک آرامش نسبی در تاریخ این دین برقرار شد اما 

قلمداد نمودند.    پرستآتشپرست و  لمانان مجددأ آنها را بتبود و مس  کوتاه  آرامش بسیار  این

نقاط صعب  در  ولی  گشت  ممنوع  کامل  طور  به  دین  این  از  مانند  پیروی  کشور  العبور 

 ا حفظ شده و صدها آتش هه، خراسان و سایر مناطق کوهستانی، آتشکدآذربایجان، طبرستان

 افشانی خود ادامه دادند.نور  مقدس، دور از دسترس اعراب به

١  .Tahmuras   پس از وی    که  های اساطیری ایرانی، پسر هوشنگ و از پادشاهان پیشدادیاز شخصیت

 پسرش جمشید به پادشاهی رسید.

٢  .Kai Kobad    اولین شاه از سلسلۀ کیانیان که پس از مرگ گرشاسب آخرین شاه پیشدادی به پادشاهی

قباد را  نوز از میان نرفته بود، پس از مشورت زال با موبدان و بزرگان، کیرسید. با اینکه خاندان فریدون ه

باد پس از شاهی تورانیان را شکست  قبه شاهی برگزیدند. رستم به البرز کوه رفت و او را به استخر آورد. کی

 داد.

نوشدارو به رستم خودداری قباد، پادشاهی است که از دادن  . دومین و نامدارترین پادشاه کیانی و نوۀ کی 3

 خسرو به پادشاهی رسید.سال پادشاهی کرد و پس از او کی ١۶٠کرد. وی 
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در زمان خالفت عباسیان مردم نواحی شرق ایران، مشکالت فراوانی برای خلیفه ایجاد       

 ردند. اهالی آن منطقه آخرین ایرانیانی بودند که به دین اسالم گرویدند. آنها اعتقاداتکمی

آداب و رسوم گذشتۀ خود ادامه دادند. مردم در کنار   استانی اجداد خود را حفظ کرده و به ب

به دفع اعراب اقدام نمودند اما خلیفه در این نبرد پیروز شد و قیام    ١سردار خود ابومسلم

ایران هم مجبور به    کلی سرکوب گشت. آنگاه اهالی شرق  میالدی به   7۵۵ابومسلم در سال  

ای آنها با خاک یکسان  هه های شدیدی، باالخره آتشکددین اسالم شدند. پس از مقاومت پذیرش  

نمی که  مردمانی  به  شد.  مجبور شدند  دهند  از دست  اجدادی خود را  و  آبا  دین  خواستند 

در انتظار رهائی از جور و ستم  ند و  ندین اجدادی خود را حفظ کها پناه برده و  کوهستان 

 .اعراب باشند

آغاز گشت. او از اهالی نیشابور   ٢پس از قتل ابومسلم شورش جدیدی به رهبری سنباد     

. این شورش از غرب خراسان دادمیو یک زرتشتی متدین بود که فریاد دادخواهی سر  

آغاز گشت و به حوالی ری و ماد رسید. آنها با سپاهیان خلیفه در همدان درگیر شدند اما  

 را از آن خود کردند. ته و پیروزیاعراب سنباد را کش

به ایران، میلیون       به دین  در ابتدای حملۀ اعراب  ها ایرانی از دین خود دست کشیده 

 برایخواستند در مقابل اعراب مسلمان سر خم کنند،  که نمی اسالم گرویدند اما گروهی  

ای در  مهاجرت کردند. نوشته ندوستان  ه  ه اعراب در مورد تغییر دین، ب  رهائی از فشار

مورد این کوچ باقی نمانده اما به احتمال زیاد آنها در خلیج فارس به کشتی نشسته و پس از 

دفعات    ای مختلف و بهههاند. البته این مهاجران در گروند رسیدهه ه عبور از تنگۀ هرمز ب 

می دست  در  اطالعاتی  مورد  یک  در  کردند.  م  باشدکوچ  آنها  کشتی  دریا  دت که  در  ها 

کشتی   . خسارات فراوانی به سرگردان بود و در سواحل هند با طوفان شدیدی مواجه گشت

از آنها استقبال    خشکی رسیدند. هندوها   به  3آنها وارد آمد تا اینکه در ساحل شهر سندشان

نام آنها  هائی برای کشاورزی در اختیار آنها قرار دادند. پارسیان که  شایانی کرده و زمین 

ای ساختند و به نگهداری از آتش  از ایالت فارس ایران گرفته شده، در این شهر آتشکده

  که تعداد آنها بیشتر شد به سایر شهرهای هند مهاجرت کردند. به مقدس پرداختند. زمانی

 نند. پس از گذشت مدتی  کمیاین دلیل پارسیان هند بیشتر در سواحل غربی کشور زندگی 
در اصل بهزادان پسر وندادهرمز، متولد مرو یا اصفهان، تولد حدود سال   ،حمان بن مسلم خراسانی. عبدالر ١

جامگان که طرفدار تشکیل  م به دستور منصور خلیفه عباسی، رهبر سیاه 7۵۵ه ق برابر با  ١37، قتل ١٠٠

امیه  حمار آخرین خلیفه بنیحکومت مستقل ملی و شیعه مذهب ایرانی بود. او از خراسان قیام کرد و مروان 

امیه لباس  سفاح را فراهم آورد. او به نشانۀ مخالفت با بنیرا از خالفت انداخت و زمینه خالفت ابوالعباس

 پوشید.سیاه می

٢.Sambad   خونخواهی وی  ۀکه به بهانو سردار زردشتی سپاه ابومسلم سنباد مجوس، از اهالی نیشابور

های ضد اسالمی، مردم ناراضی را گرد اسی را بر عهده گرفت. سنباد با اندیشه عب رهبری قیام برضد خلیفۀ

خود جمع کرد. در جنگی که بین خلیفۀ عباسی و وی در ری و ساوه روی داد، سپاه وی شکست خورد و  

 سنباد به شاهزادۀ طبرستان پناه برد اما در بین راه به خدعه و فریب به دست پناه دهندگانش کشته شد. 

3 .Sendschan 
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از   بودند  مجبور  و  نداشتند  منزل مشخصی  آنها  برخوردند.  به مشکالتی  هند هم  آنها در 

پارسیان، بمبئی را  هند مستعمرۀ انگلستان شد و    شهری به شهر دیگر کوچ نمایند. تا این که 

انتخاب نمودند. هنوز هم بمبئی در ساحل غربی شبه جزیرۀ هند، مرکز  برای اقامت خود  

 باشد.ی پارسیان این کشور م

گریخته       آسیا  غرب  از  سابقأ  که  زرتشتیان  کل  نفر  تعداد  هزار  صد  حدود  اکنون  اند 

گریز سیاسی و    و  نند. جنگکمیاوستا پیروی    و  مردم هنوز هم از قوانین زند  باشد. این می

دین  اجتماعی که در طول سالیان سال زرتشتیان را تعقیب کرده، از اعتقادات آنها به اصول  

سال در مجاورت سایر ادیان    ١٢٠٠مدت  که آنها به  خود چیزی نکاسته است. با وجودی

مذهبی آنها صورت نگرفته و آنها مانند گذشته    گونه تغییراتی در قوانین اند هیچ زندگی کرده

به   از مشخصکمی تعالیم زرتشت عمل  شدیدأ  یکی  آنها هه نند.  ملی  اعتقادات  پارسیان    ای 

به اتفاق  انند یهودیان از سرزمین پدری خود رانده شده و در کشورهای غریبه  ست. آنها ما

مدیگر و  ه ه از بعد منفی آن، این عمل باعث نزدیکی آنها ب  نند اما گذشتهکمیزندگی کامل 

پارسیان هم مانند یهودیان کشورها برای خود جاه و منزلتی  است.    یکدیگر شده   کمک به 

به   آنها اند.  ایجاد کرده بمبئی  اند ثروت  شده  باشند و موفقمی  کارهای تجاری مشغول  در 

ای خود را عملی  هه به قابل اعتماد بودن مشهورند و تمامی وعد  پارسیانبسیاری کسب کنند.  

سازند. مردم سایر ادیان هندوستان احترام خاصی برای آنها قائل هستند و آنها در کنار  می

 نند.کمی یکدیگر دوستانه زندگی 

سال پس از حملۀ اعراب، زرتشتیان فقط در کرمان    ۴٠٠ردم.  گمیمجددأ به ایران باز       

ردند. نام قوم پارسی از اهالی فارس گرفته شده است. حدود سال هزار کمیو فارس زندگی  

رد  کمیسال پیش صد هزار پارسی در ایران زندگی    ١۵٠میالدی تعداد آنها بیشتر بود و  

 .استجای مانده به پارسی در ایران    ٨۵٠٠تعداد آنها بسیار کمتر شده و فقط حدود    اکنوناما  

نم.  کمیای چند سیاح اروپائی در مورد پارسیان یا گبران اشاره  هه نوشت  در اینجا به     

باید بگویم که  بیان آن، برای اطالع خواننده    ١۶سیاحان معروف اروپائی قرن    پیش از 

تاورنیه و شاردن مطالب زیادیدوالواله، آدام اولهپیترومیالدی مانند   در مورد    آریوس، 

ای آنها در هه اند. علت آن شاید روش متفاوت زندگی آنها باشد. اما نوشت زرتشتیان نوشته 

های نادرست اروپائیان از زندگی  هائی همراه است که باعث برداشتمورد این دین با غلط

اند. به  تأثیر همان اشتباهات قرار گرفته احان امروزی هم تحت این مردم شده است. حتی سی

ترین اشتباه آنها طرز برخورد از مهم  این دلیل من سعی خواهم کرد آنها را تصحیح کنم. یکی 

 .استپارسیان با مردگان خود 

ای در خارج از  گبرها در منطقه   نویسد "میدر اوایل قرن هفده میالدی  پیترو دوالواله       

. منازل این منطقه  است ند که معنی آن محلۀ کافران  نکمیاصفهان به نام گاریستان زندگی 

گونه نشان  چیزند یا الاقل ظاهر آنها این زیرا گبرها فقیر و بی   ردای جلفا تفاوت داهه با خان 

سختی    ند و روزگار آنها بهنکمیکار تجارت مشغول نبوده و فقط کشاورزی    د. آنها بههدمی

نواختی به رنگ خاکستری روشن به تن و کاله سفید کوچکی  های یک ذرد. آنها لباس گمی
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به سر دارند. از قورباغه، الکپشت، خرچنگ و این گونه حیوانات متنفرند و عقیده دارند 

شند. مردگان خود  کمی نرو هر کدام از آنها را ببینند سریعأ  نند. از ایکمیآنها آب را آلوده  

شود در محلی که دور تا دور آن را سوزانند. گفته مینند و نه در آتش میکمی را نه دفن  

دیواری فرا گرفته اجساد را به صورت ایستاده و با چشمان باز، به صورتی که آنها را 

می قرار  دهد،  نشان  چنزنده  با  را  آن  پایه  دهند.  یا  کمی گکی  و  بریزد  آن  تا گوشت  نند 

 الشخورها از آن تغذیه کنند".

نام دارند. این    ١بر"نویسد محل زندگی آنان کبرآباد و خود آنها "که آریوس میآدام اوله     

جز زبان فارسی، وجه    زیرا به   داندمی موضوع که آنان اهالی قدیم ایران باشند مشکوک  

مشترک دیگری با ایرانیان ندارند. حتی ظاهر آنها با ریش پرپشت و طرز لباس پوشیدنشان  

متفاوت   ایرانیان  سایر  برخورد استبا  و طرز  دین  لباس،  کرده،  تحصیل  کتابدار  این   .

 ند.کمیآوری بیان پارسیان با مردگان خود را به شرح خنده 

باشند موفق  دین میببرم اما به جز این که آنها بی اقعی آنها پی"تصمیم گرفتم به دین و     

به کسب اطالعات بیشتری نشدم. نویسندگانی عقیده دارند آنها مانند سایر ایرانیان باستان به  

ابدی بودن ارواح معتقد    باشد. گبران به کلی غلط می   ذارند اما این مطلب بهگمیآتش احترام  

میرد خروسی را شت و جهنم اعتقاد دارند. وقتی یکی از آنها میبوده و در مواردی به به

نند. اگر روباهی آن را بگیرد کمی از منزل او خارج کرده و آن را تا بیرون شهر تعقیب  

  برند که روح مرده نجات یافته است. اگر چنین اتفاقی نیفتد آنها روش دیگری به میآنها پی 

تر است. اطرافیان زیباترین لباس مرده را به او  بسیار مطمئن به گفتۀ آنان  یرند که  گمی کار  

. انگشترهائی را در انگشتان او کرده  کنندپوشانده، چند زنجیر طال از گردن وی آویزان می 

  محل مردگان برده و به   . سپس او را بهنمایند میو با گرانبهاترین متعلقاتش، او را تزئین  

دهند. برای جلوگیری از افتادن مرده چنگکی را نار دیوار قرار می صورت ایستاده در ک 

  نند. اگر الشخورها یا پرندگان دیگر اول چشم راست او را از جای کمی زیر چانۀ او پایه  

این در  در    درآورند  شکی  و  داشته  محترم  را  او  است.  شده  آمرزیده  او  روح  صورت 

. دهندمی  آرامی در گور قرار  ویژه به  مراسمنند. آنگاه جسد را با  کمی خوشبختی روح وی ن

اول چشم پرندگان  اگر  او را خارج  اما  از عذاب روح مرده  چپ  نشان  و  می  کنند  باشد 

 اندازند".اطرافیان از او متنفر شده و او را با سر به داخل گور می

نویسد  مورد گبرهای ایران می میالدی در  ١۶۴۵سال چند سال پس از او، تاورنیه در      

به   کرمان  در  آنها  می   ١٠تعداد  نفر  از هزار  زیادی  تعداد  هم  اصفهان  در  حتی  رسد. 

منزلی کرمان واقع شده    ۴ترین آتشکدۀ آنها در فاصلۀ نند. معروف کمیزندگی   پرستانآتش

عمر خود باید حداقل یک   ند و هر زرتشتی در طولکمی است. موبد موبدان در آن زندگی  

 بار از آن دیدن کند.

. او در مورد پلی که شاه عباس دوم دستور استقسمت زیر از نوشتۀ تاورنیه قابل تأمل       

 نویسد و علت آن را سرسبزی  ساختن آن را به روی زاینده رود داده بود مطالبی می

١ .Kebber 
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 دهد "اما علت دیگر آن به داند. او ادامه میمی های رود در این قسمت از مسیر آن  کناره 

خاطر آنکه آنها مجبور    کردند. به رود زندگی می  طرف  حال گبرهائی بود که آن خاطر رفاه  

نباشند از خیابان چهارباغ عبور کنند و بتوانند در زمان کوتاهی به راحتی از طریق راه  

  ر ساختن این پل را داد. محل زندگیفرعی مستقیمأ به محل زندگی خود برسند، شاه دستو 

 ای آن در کنار رود بنا شده است".ههباشد و اولین خان روستائی در خارج از شهر می  گبرها

دهندۀ آن است که در زمان شاه عباس دوم تعداد گبرها در اصفهان  این نوشتۀ کوتاه نشان      

زیادی از اهالی شهر پرجمعیت اصفهان  ای برای خود داشتند. تعداد  زیاد بود و آنها محله 

دادند. نه تنها آنها اجازه داشتند به روش خود زندگی کنند بلکه کسی  را گبرها تشکیل می

دستور  به آنها عالقه داشت و برای رفاه حال آنان  عباس دوم  داد. شاه  آنان را آزار نمی 

 ساختن این پل را داده بود.

دفن  نه  نویسد "آنها مردگان خود را  مردگان گبرها میتاورنیه در مورد مراسم تدفین       

ای در خارج از شهر برده و در محلی که  سوزانند بلکه آنها را به منطقه میکنند و نه  می

های زیادی وجود  دهند. در داخل این محوطه ستون باشد قرار می دور تا دور آن دیوار می

که صورت او رو    را به طور ایستاده در حالیفوت بلندی دارند. آنها مرده    ٨تا    7دارد که  

که الشخورها    دهند. همراهان تا زمانی ها قرار میبه شرق است در کنار یکی از این ستون 

پردازند. همواره تعداد ای به خواندن دعای مخصوص می به نزدیکی مرده برسند، از فاصله 

 زیادی الشخور در این محل وجود دارد".

د      او هم  بیان  آنگاه  مطالبی  بین چشم چپ و راست  و اختالف  مرده  مورد چشمان  ر 

نویسد که اگر الشخورها اول چشم راست را از جای درآورند اطرافیان مرده  ند. او می کمی

نند اما اگر الشخورها اول چشم چپ را خارج  کمیدهند و جشن بزرگی برگزار  خیرات می

 نمایند.ای خود مراجعت می هه کنند آنها غمگین شده و در سکوت کامل به خان 

نویسد که برخالف نام آنها که مردم آنها  تاورنیه در مورد رابطۀ زرتشتیان با آتش می      

به خوانند گبرها آتش را نمیمی  پرستآتشرا   خدای واحدی که خالق زمین و    پرستند و 

نظیری  نند زیرا پیامبر آنها در حادثۀ بی کمی باشد، اعتقاد دارند اما از آتش مراقبت  آسمان می

نویسد  حیوانات می رابطۀ آنها با  ای آتش خالص شده است. تاورنیه در مورد ههاز شر شعل

پشت،  باشند اما از مار، مارمولک، قورباغه، الک که در اعتقاد گبرها سگ و گاو مقدس می 

اند بلکه رچه متنفرند و عقیده دارند این جانوران توسط خدا خلق نشده خرچنگ، موش و مو

روح انسان واال و مؤمن را    شیطان آنها را آفریده است. این حیوانات، موذیانی هستند که 

 که  خواهد تا جائی در حال مردن باشد از فقرا و اطرافیان خود می   . گبری کهدهندمی آزار

شود ثواب آن    جانوران موذی بکشند. هرچه بیشتر از این حیوانات کشته   توانند از این می

وید گبرها بخصوص از گمی ند. تاورنیه  کمی تر  بیشتر است و روح مردگان را خوشحال

گربه متنفرند و عقیده دارند شیطان آن را شبیه خود به وجود آورده است. حتی حاضرند  

 در خانۀ آنها موش باشد اما گربه نباشد.

 نم که  کمیای فراوان شاردن در مورد گبرها، فقط به قطعۀ زیر بسنده  هه در مورد نوشت      
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نویسد که  . او میاستنشان دهندۀ زندگی و اعتقادات گبرها در زمان بازدید وی از ایران  

نند. گبرهای ایران اغلب در اطراف ک میصورت پراکنده در ایران و هند زندگی    گبرها به

به  فارس، بهکرمان در سواحل خلیج کویر     برند. آنها از این سر می  ویژه یزد و کرمان 

  ٨٠گبرهای ایران را  کل  تعداد  اند. او  مناطق به پارت مخصوصأ اصفهان مهاجرت کرده

نفر تخمین می  نسل آنها    شدمیهای قدیم تصور  دهد، در زمان زند. سپس ادامه میهزار 

ه و فقیرانه و رسومات آنها باعث شده کسی به آنها توجهی نداشته  برانداخته شود. زندگی ساد

نشینند.  باشد. در ایران آنها به کشاورزی، دامداری و کار پشم مشغولند و هرگز بیکار نمی 

باشد. شاردن به  ای میدر باور آنها رسیدگی به کار زمین و کشاورزی کار بسیار ستوده 

مهم و    اهان باستانی ایران، کشاورزی یک عمل رسد که در زمان شاین نتیجۀ صحیح می 

این  از  مردم  خوراک  زیرا  بود  آنان  دین  اصول  واجبات  فراهم    از  در    گشت.می طریق 

که در زندگی کنونی ایرانیان که پس از حملۀ اعراب و مسلمان شدن آنها شکل    صورتی

حقیر  و  فقیرانه  گرفته، کار و به ویژه کشاورزی که اعراب با آن آشنائی نداشتند، عملی  

 آید.خاص زیردستان به حساب می

ند. او در بارۀ پرستش آتش  کمیحتی شاردن هم راجع به تغذیۀ الشخوران مطالبی بیان       

می گبرها  به توسط  مردم  "اکثر  می  نویسد  تصور  که این  خدا    باشند  مانند  را  آتش  گبرها 

تصور غلط در بین اروپائیان شده است.  جاویدان باکو، مبنای این   هاینند. آتش کمی پرستش  

باشد. مطابق زند و اوستا پارسیان  ای از وجود خدا میاما در دین زرتشت، آتش فقط نشانه 

هرمز  ۶ فرزندان  از  تمامی  که  دارند  گوناگون  آتش  او   ١نوع  از  را  خود  نور  و  هستند 

نزدیکی آن نباید دود ایجاد  اند. آتش را نباید کثیف کرد، آن را نباید فوت کرد و در  گرفته 

نمود. همواره باید در نگهداری از آن کوشا بود تا خاموش نشود. آنها دعاهای خود را در  

  مایل فرانسوی  ١٨ترین آتشکدۀ آنها در باالی کوهی در  دهند. مهم نزدیکی آتش انجام می 

ترین مکان  شود. این مکان، مقدسیزد واقع شده که آتش جاویدان در آن نگاهداری میدر  

باشد و کاهن اعظم، موبد موبدان در آن اقامت دارد و هرگز آنجا را ترک زرتشتیان می 

مردانکمین به   ند.  او  کنار  در  دیگری  می  مقدس  کهسر  مقام  برند  پائین از  تری های 

رومیان،  ترین وظیفۀ آنها مانند  بینند. مهم نظر او تعلیم میند. چندین شاگرد تحت برخوردار

مقدس، توسط خود زرتشت   آتش  این  که  دارند  عقیده  آنها  آتش است.  داشتن  نگاه  روشن 

هزار سال پیش در باالی کوه نگهداری شده است. مطابق گفتۀ آنها    ۴روشن شده و از  

دوباره   ایرانیان  تمامی  و  یافت  خواهد  باز  را  خود  گذشتۀ  موقعیت  زرتشت  دین  روزی 

 زرتشتی خواهند شد".

  باشد.نویسد که کامأل به حقیقت نزدیک میمیالدی گزارشی می  ١7٠7در سال    ٢برونله      

ند، از کاهنی دعوت  کمی نویسد وقتی یک گبر روزهای آخر زندگی خود را سپری  او می

شود تا دعاهای ویژۀ این مراسم را بخواند. پس از درگذشت او جسد به محلی به نام  می

 ماند تا فامیل و دوستان او جمع شوند. آنگاه  برده شده و چند ساعت در آنجا می 3لسکونا

١ .Ormuz ٢ .Le Brun 3 .Lescona 
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پیچند. سپس او را روی تخت  تن مرده کرده و او را در پارچۀ سفیدی می  پیراهن سفیدی به

دارد حمل ای در باالی آن وجود  حمل فلزی قرار داده و به کوه مشخصی که محوطه   قابل

را در یکی از آنها   . جسدشده استتر تقسیم  کنند. این محوطه به چند محوطۀ کوچک می

بندند و این جسد تا  خوانند. آنگاه درب را میجای داده و دعاهائی از کتابهای مذهبی می

 کنند.ماند. سپس استخوان را جمع کرده و دفن مییک سال در آنجا می 

آوریل   ٢7میالدی از اصفهان به بغداد رفت. روز    ١739آوریل سال    ١٢اوتر روز       

نویسد "به من  او می   .، رسیدشدمی ای دیده  ، محلی که در آن بازماندۀ آتشکده١به کنگاور

خود را پنهان داشته و   نند اما دین کمی  زندگی  پرستآتش هم چند گبر یا  گفته شد آنجا هنوز

ام فقط در ایران که سفر کرده  هایدهند. در تمام قسمتمی  خود را در ظاهر مسلمان جلوه 

 ".کردندنمی ی خود را مخفی  پرستآتشگبرآباد در نزدیکی اصفهان گبرهائی دیدم که  روستای

نویسد که شاه عباس اجازه داد آنها به دین خود باشند و  برخالف اوتر می   ٢کر پورتر     

باشد. حتی محمود افغان هم در حال زرتشتیان توجه داشت.  این عمل، بسیار قابل احترام می

او گبرآباد را وسعت بخشید و محلی را برای خرید و فروش در اختیار آنان قرار داد. اما  

.  کنندمی های ولگرد و فقرا در آن زندگی  ای بیش نیست و فقط سگ این روستا اینک مخروبه 

شود کتب مذهبی گبرها را در غاری گفته می   بودند.  3اهالی فارس سابقأ به آئین میترائیسم

که    گونه  در ایالت فارس مخفی کردند اما در آنجا محلی برای زندگی آنها وجود نداشت. آن

ای در نزدیکی کازرون، گبرها نوشته به علت وجود آتشکدهدر قرن دهم میالدی حوقل ابن

 ردند.کمیدر محلی نزدیک به آن زندگی  

پس از این تاریخچۀ کوتاه، نوبت آن رسیده است که اطالعاتی در مورد آتشکدۀ بزرگ       

نوز هم در ایران وجود دارد ارائه کنم. آتشکدۀ سوراخانی در باکو که سابقأ  ه  که میو مه

آتشکدۀ زرتشتیان است. به خاطر وجود معادن فراوان    تریندر قلمرو ایران بود، بزرگ

باال می ها پیش از  قرن گاز، آتش جاویدان از   پارسیان این آتش را مقدس  زیر خاک  آید. 

دانند. آنها از سالیان بسیار قدیم در این منطقه  ای ایران میهه دانسته و آن را مادر تمام آتشکد

ای هه ردند. زرتشتیان در گروکمیها مانند یک آتشکده نگهداری اقامت کرده و از این آتش

آمدند. اهمیت این  زیارت این آتش مقدس می  بزرگ حتی از نقاط دوردست مانند هند به 

سوزند پیش می  سال  ا از هزارانههزیرا این شعل  نیستای  پیچیده   منطقه برای زرتشتیان نکتۀ 

سال است   ١۵ها نیست. اکنون حدود  نند سایر آتشکده به مراقبت از آتش آن ما  یاحتیاجو  

 اند ولی هنوز هم هندوستان کوچ کرده   که آخرین زرتشتیان، سوراخانی را ترک کرده و به
١  .Kienguevar  ترین قسمت استان کرمانشاه که معبد آناهیتا دومین بنای سنگی پس از  شهری در شرقی

 جمشید در این شهر قرار دارد.تخت

٢  .Ker Porter    م، جهانگرد، دیپلمات و نویسنده   ١٨۴٢، درگذشت  ١777سر روبرت کر پورتر، تولد

اولین کسی است که مشهد مادر سلیمان شود  م از پاسارگاد بازدید کرد. گفته می  ١٨١٨انگلیسی که در سال  

 م مفتخر به کسب مدال شیر و خورشید شد.   ١٨١9در پاسارگاد را آرامگاه کورش بزرگ دانست. او در سال  

3  .Mitraism    ،یا مهرپرستی یا آیین مهر، آیین اسرارآمیزی که بر پایه پرستش خدای خورشید، عدالت

 یش از آیین زرتشت متداول بود. پیمان و جنگ یعنی میترا یا مهر در دوران پ
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کرد  که تزار از باکو دیدن می  روند. چند سال پیش هنگامی اشخاصی به زیارت این آتش می 

از چند تن از زرتشتیان ایران دعوت شد تا طرز انجام مراسم مذهبی در آتشکدۀ سوراخانی 

به به  را  موبدی  دهند.  نشان  شرق  او  کنفرانس  در  که  مودی  در  نام  و شناسی  استکهلم 

کشورش آرزوی خود را برای زیارت این   کریستیانیا شرکت کرده بود، هنگام مراجعت به 

 مکان مقدس ابراز کرد.

درب و    ۴باشد که  روستا، چهار دیواری کوچکی می  قدمیمعبد در فاصلۀ چند صد       

طور   جاویدان به کمک گازهای زیرزمینی که به آتش    ،یک گنبد دارد. سابقأ در این محوطه

  ای به هم چسبیده  های کوتاهسوخت. در هر چهار طرف آن ساختمان آید، میطبیعی باال می 

. خود معبد در میان آن قرار داشت و ایجاد شده بود ایمحوطه ساخته شده و در میان آنها، 

هائی وجود داشت  کردند. در داخل ساختمان اطاق ها زندگی می زرتشتیان در این ساختمان 

میز کوچکی در  در داخل هر اطاقی زمین و دیوارها متصل بود.  های سنگی به که نیمکت 

 نزدیکی یکی از دیوارها قرار داشت که آن هم به دیوار وصل بود.

 

 
 

برای انجام مراسم مذهبی  با دیواره های کوتاه ها قسمت کوچکی ای از اطاقدر گوشه       

عضی ساعات  رد. در بکمیرا روشن  تاریک  شده اطاق  کشیجدا شده بود. شعلۀ گاز لوله

در زرتشتی  مؤمنین  می   روز،  مشغول  دعا  به  از  مقابل شعله  در خارج  هم  هنوز  شدند. 

ای است که اگر با  شود. میزان گاز به اندازهبیابان دیده می های آتش در  سوراخانی، شعله 

ور آن نزدیک کنید آتش شعله   کرده و شعلۀ کبریتی بهایجاد  ای در زمینعصای خود حفره 
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باد، آن را خاموش کند روشن    گردد. این شعله تا زمانی کهمی یا  سوراخ گرفته شود و 

رسد، تاتارها  عدد می  ۴٠و یا    3٠عداد آنها به  های جاویدان که تماند. در اطراف این آتشمی

ها در محیط بیابانی، شکل مخصوص  دیواری از سنگ کشیده و به پختن گچ مشغولند. شعله 

 شود.کند که حتی از خود باکو هم دیده میو زیبائی را ایجاد می

 منطقه رانویسد "ایرانیان این  های جاویدان مشکوک بود. او میشاردن به وجود این آتش 

ها  ای در آن ساخته شده که گبرنند. آتشکدهکمینامند و آن را کشور آتش معنی  آذربایجان می

نمایند تا خاموش نشود. آنها آتش را به عنوان خدای خود پرستش  در آنها از آتش مراقبت می 

  ،باشندمی ها  پرستآتش بازماندگان  که  نند و کاهنان آنها در این محل اقامت دارند. گبرها  کمی

اند آیند. آنها بر این عقیده این محل واقع در دو منزلی شماخی می   برای زیارت و دعا، به

. آنها  باشد، مقدس میهنوز هم در آنجا روشن است  و  شودکه آتشی که از زمین خارج می 

بیان   بهکمیمطلبی  که  می  نند  اگر در زمین سوراخیگمیآید.  نظر شوخی  و   ویند  کنده 

آن به  داخل  در  یا هر چیز دیگری که در آن هست،  ای را روی آن قرار دهند آب  قابلمه 

 آید".جوش می

نند. هانوی در  کمیرا در سوراخانی بیان   پرستانآتشطرز زندگی    ١لینهانوی و گمه      

 شود برای بزرگ سنگی وجود دارد و گفته می   نویسد "در آنجا چند معبدسال پیش می  ١۵٠

به شکل قوسی بوده و بلندی آنها بیش   هاآتشاکثر دیوارۀ اند. داشت و پرستش آتش بنا شده

ها به دعا مشغولند. در  ندیه هفوت نیست. در میان آنها معبدی وجود دارد ک ١۵تا   ١٠از 

خورد فوت، لولۀ بزرگ و سوراخ داری به چشم می  3مقابل پیشخوان معبد به بلندی حدود  

ا و شکل آنها شبیه المپاهای ماست  ههشود. رنگ شعل آبی از آن خارج میایهه و آتش با شعل

ها معتقدند این  باشد. هندیتر می تر و شفافای این آتش پاک هه سوزند اما شعلکه با الکل می 

ای آن تا آخر زمان ادامه خواهد  ههسوزد و شعلآتش از زمان طوفان نوح در این محل می

ردد. در این محل  گمیور  ی خاموش شود در محل دیگری شعله اداشت. هرگاه آتش در نقطه 

این منطقه   دست به  مؤمن که از کشورهای دورفقیر و  پرستانآتشتن از  ۵٠یا  ۴٠حدود 

فقیرانه آمده به شکل  نظیر کرفس میکمیای زندگی  اند،  گیاهانی  آنها  که  نند. غذای  باشد 

زیرزمینی که در نزدیکی معبد کشت    ایههانرژی فراوانی دارد. از سایر سبزیجات و غد

گناهان خود نیست بلکه برای   نند. وظیفۀ آنها فقط دعا برای بخششکمیشود هم استفاده  می

نند. هر چه تعداد اشخاصی که از آنها بخواهند برای آنها  کمی آمرزیده شدن دیگران هم دعا  

شود. آنان پیشانی خود را با زعفران  بیشتر می دعا کنند بیشتر باشد، مدت عبادت آنها هم  

های زیادی باشد. لباس کنند. گاو سرخ رنگ در نزد آنها بسیار محترم و مقدس میرنگ می 

در حالتی  را به مدت طوالنی بدون حرکت  خود    به تن ندارند و مؤمنین آنها دست و پای 

 دارند".می  نگه
١  .Gmelin  م در دربند   ١77۴ژوئن    ٢7در آلمان، درگذشت    ١7۴3ژوئیۀ    ۴لین، تولد  ساموئل گوتلیپ گمه  

نواحی آذربایجان    م به  ١7۶٨  سال  درپترزبورگ  شناسی از دانشگاه سنتدکترای گیاهپس از دریافت  او  ،  قفقاز

 سالگی در دربند درگذشت. 3١به دست گروهی از تاتارها اسیر شد و در سن او سفر کرد. 
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سال  گمه       در  است.  ١77٠-7٢لین  کرده  دیدن  روسیه  و  ایران  شمال  از    میالدی 

های وی دارد. در نوشته های هانوی مطابقت  پرستان با نوشته های او در مورد آتشنوشته 

کنند. این روستا در فاصلۀ  خوانیم "مردم در ناحیۀ  سوراخانی غذای خود را کشت میمی

یا آتشگاه واقع شده است. چند زائر  ١گاواهای جاویدان به نام آلسورستی در غرب آتش   نیم

  شدن محلتر  اند که باعث متشخص مؤمن از هند این محل را برای اقامت خود انتخاب کرده

آنها از سرزمین اجدادی خود در نامند.  است. مردم بومی این اشخاص را درویش میشده  

ای آدم را متأثر مراسم آنها به اندازهآیند.  هند برای زیارات به این محل مقدس در باکو می 

دهد. آنها مدتی  دین را تغییر می ند که آدم بالفاصله برداشت خود از آنها به عنوان بیکمی

که آدم صدای نفس کشیدن  استای عمیق نشینند. سکوت به اندازهدر مقابل آتش ساکت می 

دست خود را نشینند یا  آنها در حالت سکوت در مقابل آتش می   شنود.هق آنها را می و هق 

سال    ٢٠یرند. یک تن از آنها که به مدت  گمیاین ترتیب قرار    باالی سر برده و مدتی به   به

به این حالت گذرانیده بود سال گذشته فوت کرد. آب و غذای او را اطرافیان در دهان او  

آرنج یکی دیگر دارند.  بعضی از آنها یکی از دستان خود را باالی سر نگه می ذاشتند.  گمی

بود خشک شد. هنگام دعا  سر نگه داشته    سال بازوی خود را باالی   7از آنان که به مدت 

توانم نیایش آنها را بیان کنم اما حالت  زند. نمی م نمی ه  رو نیایش هیچ چیزی تمرکز آنها را ب

یافتۀ آنها نشان از عمق خلسۀ آنان دارد. اکنون تعداد زوار هندی فقط   بدن و چهرۀ تمرکز

 ای او هم دعا شوند و بردیگری در شماخی حمایت می   نفر است. آنها از طرف شخص  سه

آید اینجا نمی   خود به  نند. سنت آنان بر این است که زائر فقط برای دعا برای شخصکمی

تقریبأ برهنه  کمی و برای اشخاص دیگری هم دعا   ته تراشیده و  ند. آنها سر خود را از 

گیاهان و میوه تغذیه    اند. این دراویش فقط از ریشۀ ند فقط در کمر خود دستمالی بسته هست

ای به روی آن کشیده شده باشد،  تیره  نند. اگر اسکلتی را در نظر بگیرید که پوستکمی

های خود بد  توانید ظاهر این دعاگویان هندی مقیم باکو را مجسم کنید. آنها با بدن آنگاه می

 نمایند".نند و از آن مراقبت نمیکمیرفتاری 

بیند.  مناطق ایران بازماندۀ آثار زمان عظمت این مردم را میهنوز هم مسافر در بعضی       

های قدیمی این مردم گرفته  ا نام بعضی از شهرها و ایاالت ایران از نام هه گذشته از آتشکد

معنی    غرب کشور که از دو کلمۀ آذر بهاست. برای مثال نام ایالت آذربایجان در شمال  شده

ای در این ایالت بود که در گذشته  اذ شده، نام آتشکدهآتش و بایجان به معنی نگهبان اتخ

کرده   مدت زیادی در مقابل اعراب مقاومت  ناحیه به. زرتشتیان این شدمی خوانده    ٢آویوپاتیا

زرتشت در آن بود که دین ای  و آداب و سنن خود را حفظ نمودند. این ناحیه اولین منطقه 

 رشد کرد.

  نوشتۀ   شهرهای قدیمی ایران در ساحل دریای مازندران است. بنا به ساری یکی از       

  گرد و بزرگ در این شهر وجود داشت که گبرهای باستانی ساخته بودند.  آتشکدۀ  ۴هانوی  

   رسید. هانوی از اینفوت می  ١٢٠و ارتفاع آنها به  3٠شکل آنها گرد بود و قطر آنها به  

١ .Ales Gawa ٢ .Aviopatia   



پرستان ایران آتش                                                                  ۴۵بخش  

344 
 

  مصالح آنها بسیار محکم  نویسد که کند اما میاند تعجب می نیان آنها را نابود نکردهایرا  که 

 بود.

واقع در شمال دریاچۀ ارومیه، تپۀ بزرگی از گل دیده    ١کر پوتر در روستای شیندارا     

کردند. این تپه  بود که اهالی آن را کنده و از مصالح آن در ساختمان منازل خود استفاده می

آمفی  یک  شکل  به  دور  می تأتر  از  آتششددیده  او،  اعتقاد  به  تپه  .  این  باالی  از  پرستان 

در نزدیکی   تپه یا تپۀ گبرهاست.م نام آن گاورکردند. هنوز هخورشید را پرستیده و دعا می

  هایهآن خراب  باشد. در باالیآن آتشگاه می  نام  شده که  ای واقعاصفهان هم تپه   جنبانمنار 

 اند.بناها توسط گبرها ساخته شده شود. بنا به اعتقاد ایرانیان این  چند ساختمان قدیمی دیده می

به    پرستانآتش جمشید هنوز هم دو پیشخوان  هخامنشی در تخت در کنار مقبرۀ شاهان       

،  ٢دلیمان، یک کاخ مخروبه در پاسارگاتقریبأ سالم باقی مانده است. در مادر س  شکل مکعب

خورد. فالندین در نزدیکی فیروزآباد یک آتشکده  به چشم می  پرستانآتشهم یک پیشخوان 

نوز هم گبرها  ه  های وجود دارد کنزدیکی همدان آتشکدهای الوند در  هه دیده است. در کوهپای

جمشید با دو پیرمرد گبر ریش سفید که دستمال  ای تخت هه روند. او در خراببه زیارت آن می 

بسته بودند مالقات کرد. آنها به فالندین گفتند که   به سر  تاجر  سفیدی  از اهالی یزد چند 

شیراز را غنیمت    نمود. آنها سفر خود به   اهندزودی به شهر خود مراجعت خو  باشند و به می

ردند. کمی شمرده و از این آثار باستانی که از جمشید، شاه باستانی ایران باقی مانده، دیدن 

 ز خاتمۀ دعا، محل را ترک نمودند.آنها آتشی روشن کرده و مشغول دعا شدند و پس ا

هنوز هم تعداد زیادی آتشکده در ایران وجود دارد اما از فرصت این نوشته خارج       

در است. اینک در نظر دارم در مورد وضع کنونی گبرها، تعداد و موقعیت اجتماعی آنان 

 مطالبی به قلم آورم.ایران 

نام    باشد. نام شهر ازیزد در مرکز ایران واقع شده و یکی از شهرهای قدیمی ایران می     

یزدان در زبان قدیمی ایرانیان گرفته شده و حکایت از قدمت آن دارد. امروزه یزد مرکز 

نفر بود. در سال    ۶۴٨3میالدی    ١٨79گبرهای ایران است. تعداد اهالی گبر شهر در سال  

روستای   ٢٢نفر گزارش شده است. گذشته از خود شهر، گبرها در  ۶۶۵٨میالدی   ١٨۵۴

تعداد اندکی ند. عدۀ زیادی از آنها به کار کشاورزی مشغولند و فقط  نکمیاطراف آن زندگی  

معبد وجود دارد که گبرها    ٢٢باشند. در یزد و روستاهای اطراف آن  در کار تجارت می

نیست و معدود    های دینی آنها خبریخوانند. از کتاب آن را آتشکده و ایرانیان آتشگاه می

سایر متون    و اروپا برده شده اما چند نسخه از وندیداد وهند  هائی که نجات یافته به کتاب 

موجود می  آنها  تا  دینی  گبرها  یا  ۶٠٠باشد.  و  نداشتند  یزد  فعالیت زیادی در  پیش    سال 

 که از یزد عبور کرده راجع به آنها مطلبی بیان نکرده است. او در فصل "شهر   3مارکوپولو

١ .Schindara 

از  مانده از دوران هخامنشی در شهرستان پاسارگاد در استان فارس،  ای از آثار باستانی برجای. مجموعه٢

 است. و چند بنای دیگر، آرامگاه کوروش بزرگ ون کاخ دروازه، پل، کاخ بار عام بناهائی چ  قبیل

 . پاورقی در صفحۀ بعد3
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  است. میزان تجارت   نویسد "یزد در ایران واقع شده و شهر خوب و بزرگیبزرگ یزد" می

بسیار زیاد می بافته میدر این شهر  شود که  باشد. پارچۀ ابریشمی خاصی در این شهر 

مسلمان  یزدی نام دارد. تجار زیادی به کار تجارت این پارچه مشغول هستند. اهالی آن  

 هستند".

باشند اما این شهر  ند "اهالی یزد اینک شدیدأ مسلمان می کمی مطلب زیر را نقل    ١یول     

باشد که گبرها،  سابقأ محل مقدسی برای گبرها بود. امروزه یکی از چند شهر معدود می 

میالدی در    ١٨۵9نند. سال  کمی پیروان دین قدیمی ایران، هنوز هم در آن آزادانه زندگی  

رد اما از تعداد کمی روستای اطراف آن زندگی    ١۵خانوادۀ گبر در یزد و    ٨۵٠مجموع  

اس شده  کاسته  به سرعت  زمان  گذشت  با  خانوارهای   ٨۵٠عدد    ت".آنها  تعداد  یول  که 

در مورد تعداد گبرها   اوای  هه نوشتدر یزد برآورد کرده خیلی پائین است و  زرتشتیان را  

 باشد.سرعت نمی و این که به سرعت کاسته شده واقعیت ندارد الاقل کم شدن از تعداد آنها به 

شرق ایران و روستاهای اطراف میالدی در شهر کرمان واقع در جنوب  ١٨79سال       

ای کرمان قدیم در حدود یک ساعتی شهر قرار هه رد. ویران کمی گبر زندگی    ١7۵۶آن،  

سال    ۴٠های پیش از حملۀ اعراب در آنجا مسکون بودند. حدود  دارد و زرتشتیان از زمان 

ها  پیش، آنها این شهر را ترک کرده به شهر جدید کرمان کوچ کردند. پس از حملۀ افغان 

 زندگی خود ادامه دادند.  و تسخیر کل ایران، گبرهای کرمان همچنان به   ١٨در ابتدای قرن  

در زمان سلطنت نادر شاه قهار، آنها مانند زمان سایر شاهان مستبد ایران تحت تعقیب       

قرار گرفتند. زمانیکه آغامحمد خان کرمان را فتح کرد، دستور داد تعداد زیادی از گبرها  

ای این شهر نمایانگر  ههته و دست و پای گروه دیگری از آنها را ببرند. تعداد آتشکدرا کش

  شود.دی از این معابد استفاده میباشد. هنوز هم از تعداهای گذشته می کثرت آنها در زمان 

ند.  کمی آباد، شیراز و بوشهر هم تعداد نه چندان زیادی گبر زندگی  حتی در کاشان، بهرام

 در مورد گبرهای مقیم تهران به زودی سخن خواهم گفت.

زند.  ایران از نژاد قوی و بلندقامتی هستند. رنگ پوست آنان به زردی می  پرستانآتش     

خاطر پیوند با    ا به . نژاد آنهاستای و رنگ چشمان آنها تیره  موهای آنان مشکی یا قهوه 

 در طول  هائی که ها و خشونت است. علیرغم تعقیب   سایر اقوام مخلوط نشده و اصیل مانده 

کرده اجداد خود را حفظ  اعتقادات  آنها  اعمال شده،  آنان  مورد  آنها اخالقزمان در    اند. 

 نیکوئی دارند.

  برای نگهداری از باغ قصرها به شاه به این خصوصیات آنها آشنائی داشته و از آنها      
م، تاجر و جهانگرد ونیزی   ١3٢۴ژانویه  ٨، درگذشت ١٢۵۴تولد  Marco Polo پاورقی از صفحۀ قبل،

همراه پدرش،    سال در چین اقامت گزید. او به  ١7از اروپا به آسیا سفر کرد و    ١٢9۵تا    ١٢7١که بین  

 اروپاییانی بودند که از طریق جاده ابریشم به چین سفر کردند. نیکول و عمویش مافئو از اولین 

١  .Yule    م در لندن، او ابتدا    ١٨٨9دسامبر    3٠در اسکاتلند، درگذشت    ١٨٢٠مه    ١سر هنری یول، تولد

به خدمت رستۀ مهندسین بنگال درآمد و پس از بازنشستگی با درجۀ سرهنگی، عمر خود را صرف تحقیقات 

 غرافیای آسیا کرد. در مورد تاریخ و ج 
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باغچه  گلکاری  می ویژه  استفاده  زنان  حرم  محوطۀ  و  های  مسخره  را  آنها  ایرانیان  کند. 

کس خوانند. کسی از ریشۀ این لغت اطالع نداشته و هیچ نام گبر می   سرزنش کرده و به

  گشته و   عربی کافر مشتق   شود این لغت از کلمۀ می  داند. بطور کل گفته معنی آن را نمی 

باالخره به گبر تبدیل شده است. بعضی دیگر این نام را هم ریشۀ لغت    پس از تغییراتی

 شود.دانند که در این زبان به مسیحیان اطالق میترکی گیور می

می       تحقیر  آنها را  و  دانسته  گبرها  از  برتر  آتش ایرانیان خود را  اجازهکنند.    پرستان 

  بپوشند. حق سوار شدن بر اسب را ندارند، حتی ثروتمندان آنها ندارند مانند ایرانیان لباس 

بینند باید به زیر آمده، سالم کنند.  نند. هرگاه مسلمانی را می کمی هم پیاده و یا با االغ حرکت  

نند. گبرها  کمیل پرتاب  های تمیز و نو ببینند به طرف آنها گ  هرگاه ایرانیان آنان را در لباس 

های آنان را تحقیر کرده به آنها  دارند. مسلمانان، معابد و گورستان اجازۀ پوشیدن جوراب ن

این کمیاحترامی  بی از  گذشته  آنها    نند.  مورد  در  هم  دیگری  نامالیمات  ایرانیان  موارد، 

 هم برده و آنها را  نمایند. البته شاه سعی دارد مشکالت اجتماعی گبرها را از بین اعمال می 

ای او در بین مردم مسلمان طرفدار ندارد. مسلمانان  هه دهد اما برناممسلمانان قرار ردیف 

آنان  اجتماعی  برابر    دانند. موقعیت نادین می را بی  نگریسته و آنها   دیدۀ حقارت   آنها به   به 

العملی وضوح قابل مشاهده است. اگر مسلمانی یک گبر را بکشد حاکم عکسا به هه در محکم 

خاطر قتل یک کافر غیرمسلمان که اقدامی علیه یک مسلمان    حتی از او به   دهد،نمی  نشان 

 مسلمانی را بکشد باید قصاص شود. آورد اما اگر گبریعمل می انجام داده، تجلیل هم به 

  ١میالدی پارسیان بمبئی انجمنی به نام "انجمن همیاری با زرتشتیان ایران"  ١٨۵۴سال       

انجمن از بین    گبرهای بدبخت ایران بود. اولین هدف این   ه تأسیس کردند و هدف آن کمک ب 

می  بود. جزیه مالیاتی  بهبردن جزیه  باید  که غیرمسلمانان  کنند.    باشد  مسلمانان پرداخت 

حمایت  که تحت   ٢آنتاریانام ماراکجی   اولین نیایش برای از بردن جزیه توسط یک پارسی به 

این دعا  بود انجام گرفت. او امکان مالقات با شاه را پیدا کرد. انجام    3سر هنری رولینسون

  ١٨73دوم در سال    شود. مراسم دعای  باعث شد از مبلغ جزیه مقداری کاسته و این مالقات  

انگلستان توسط یک کمیتۀ پارسی انجام گرفت و شاه قول داد به   میالدی هنگام سفر شاه به 

میالدی جزیه به کلی در مورد زرتشتیان از میان    ١٨٨٢سال    آن رسیدگی کند. نهایتأ در

برداشته شد و موجب خوشحالی آنان گشت. زرتشتیان ایران و هند فریاد زنده باد شاه سر  

زرتشتیان ایران پرداخت  جزیۀ    هزار روپیه بابت  ١١٠انجمن مبلغ    ،سال  ٢3دادند. در طول  

 کرده بود.

 از  ۵که کتاب تاریخ پارسیان ۴نام کاراکا تحصیلکردگان پارسی در بمبئی به یکی از      
١ .The Persian Zaroastrian Amelioration ٢ .Marrakji Antaria 

3  .Sir Henry Rawlinson    مارس   ۵، درگذشت  ١٨١٠آوریل    ١١سر هنری کرسویک رولینسون، تولد

  هند اعزام شد. پس از فراگیری زبان از طرف کمپانی هند شرقی به    ١٨٢7م در لندن، او در سال    ١٨9۵

 قشون ایران سر و سامانی بدهد.ایران رفت تا به فارسی از طرف کمپانی به 

۴ .Karaka ۵ .History of the Parsis   
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  نویسد "شاهام، در مورد ناصرالدین شاه می های او بوده و من از آن استفاده کرده نوشته 

ایرانیان مهربانی    سال در مورد اعقاب اصیل  ١3٠٠طی    باشد که فعلی ایران تنها شاهی می 

کرده و آنها را همردیف سایر اقوام تحت اختیار خود در آورده است. از وی به خاطر این  

نیکی یاد شده و پارسیان همواره شکرگزار وی خواهند بود. ما او را دعا خواهیم  عمل، به 

 کرد تا عمر او طوالنی و سلطنت وی پاینده و باشکوه باشد".

و    یاری نمودهای مالی خود به افتتاح مدارسی در کرمان و یزد  انجمن فوق با کمک      

سرپرست از آن، از فقرا و دختران بی . گذشته  کردساله مبلغی به آن دو مدرسه پرداخت  همه  

 آورد تا به مسلمانان فروخته نشوند.زرتشتی حمایت مالی به عمل می 

باشد اما لغات قدیمی زبان آنها جای  ای با زبان ایرانیان متفاوت میزبان گبرها تا اندازه     

فارسی رایج در ایران خود را به لغات جدید فارسی داده و بزودی زبان آنان مانند زبان  

فارسی آشنائی دارند و خواندن   جز تعدادی از کشاورزان با زبان  خواهد شد. تمام گبرها به

آن نوشتن  می  و  زنان را  بی   دانند.  نوشتن  و  خواندن  از  گبرها  بهرهگبر  مدارس  در  اند. 

سی پیدا  شود اما به ندرت کخواندن، نوشتن و انجام محاسبات ابتدائی ریاضی تدریس می

شناسی  های دینی خود مانند زند باشد. تعدادی از آنها ستاره شود قادر به خواندن کتاب می

های شاهنامه  اند و اطالعات تاریخی آنها از داستان بهره خوانند ولی از علم جغرافیا بیمی

 رود.فراتر نمی

ر مانند آب،  پیش از ظهور زرتشت، دین اهالی ری و ماد جادوگری بود. آنها عناص     

سزائی داشت.    پرستیدند و جادوگری و رمالی در زندگی آنها نقش به آتش و ستارگان را می 

آنها اجازه داده اعتقادات قدیمی خود   پایۀ دین زرتشت از نکات طبیعی برداشته شده و به 

باستانی زرتشت، روشنائی و تاریکی و    عناصر حفظ کنند. در دین پرستش  را در مورد  

ای زندگی ههطور کل در تمام پدید باشند. بهیکدیگر میخوبی و بدی دائمأ در حال جدال با

ها  روزمرۀ آنان، دو عامل مثبت و منفی با هم در کشمکش هستند. نور، سرچشمۀ تمام خوبی

  هاست. شب حامل تاریکی، خواب و بیکاری اما روز مظهرو تاریکی، مظهر و جلوۀ زشتی

ند، به  کمی باشد. کشاورزی و آبیاری، کویر خشک را بارور  و کار می روشنائی، زندگی  

بر بدی    اعتقاد زرتشتیان خوبی همواره  آورد. بهمی  نشانده و غذای مردم را فراهم  محصول

بخشد شود. این تضاد در تمامی نکات روزمره وجود دارد. آتش، نور و گرما میچیره می

ند. با کمک آن غذا پخته شده و حیوانات وحشی از مردم کمیدور هم جمع    و خانواده را به

  ها جنگ را واگذار کرده و شکست بدی  شوند. با بودن نور، اهریمن، فرشتۀ گریزان می

شود. حتی  . اگر آتش خاموش شود تاریکی و سرما بر روشنائی و گرما چیره می خوردمی

 باشند.می و پرستش ستارگان قابل احترام   خورشید، سرچشمۀ نور و گرما و ماه و

نمایندۀ آن است. از آن       تاریکی و در غیاب خورشید  که آتش در   جائی   آتش، دشمن 

ناپاکی  دارد و احتمالمنزل در معرض  به می  ها قرار  با  یا    رود مثأل  قابلمه  جوش آمدن 

استان معابدی ساخته و  ب  مایعات به روی آن خاموش شود، به این خاطر ایرانیان   ریختن 

 تاریکی در یک   نمایند. آنها در اطاق روحانیون در آنها از آتش مقدس و جاودان مراقبت می 
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 نند.کمیهای خوشبو نگهداری ای چوبههفلزی از تراش کاسۀ 

های مخصوص  آتش نباید با بوی بد دهان کثیف شود، به این خاطر، آن را با بادبزن      

گرفته    ا از آتشی سرچشمهههشود آتش تمامی آتشکدور گردد. گفته می شعله زنند تا  می  باد

زمان   که صاعقه در  توسط  دور  شدههای  مشتعل  در  ای  ایران  قدیم  شاهان  است. 

 بردند.مراه میه  هخود، آتش مقدس را ب هایکشیلشکر

که کوروش از قصر   نویسد "هنگامینامه می گزنوفون در فصل هشتم کتاب سیروس      

شت. یک کالسکۀ  گمی هائی برای قربانی در برابر خورشید حمل  ، اسبشدمی خود خارج  

بود    بنفش تزئین شدههای آن با نوارهایاسب  دیگر که  سفید برای خورشید و یک کالسکۀ

نمودند.  های فلزی، آتش مقدس را حمل می رد. پشت سر آنها مردانی با تشت کمی حرکت  

ژوپیترسپس   برای  قربانی  برای  هنگامیشدمی   حمل  ١گاوهائی  به.  نظر    که  مورد  محل 

سوختند  شدند. پس از آنکه قربانیان ژوپیتر به کلی می ، گاوهای ژوپیتر قربانی میرسیدندمی

 سوزاندند. آنگاه مطلبق رسومها را قربانی کرده و مینوبت قربانیان خورشید بود. اسب 

 ردند".کمی خاک قربانی جادوگران برای 

نند  کمیای منتقل مان آتشکدهه ه اگر آتش در منزل آلوده شود برای پاک کردن آن را ب      

تواند آتش را آلوده و ناپاک کند،  ترین چیزی که میاند. کثیفکه آتش را از آن به خانه برده 

ا هنوز  هه باشد. در آتشکدآتشی خدمت بزرگی می   مرده است. پاک کردن چنین  نزدیکی یک 

شوند. پاک کردن آتش سمبلی  صندل پاک می مرتبه تطهیر با چوب   9های ناپاک با  هم آتش

ای که آتش، نور خود را با باال آمدن  پاک شدن است. از همان اولین لحظه   از نیاز انسان به

دست  از  بهمی  آفتاب  را  آن  باید  قدیمی   دهد  کرد.  حمل  تاریکی  مقدس    آتش  ترین اطاق 

 .شدمیزرتشتیان در آتشکدۀ ری نگهداری 

 پرستآتش به خاطر روابط پارسیان با آتش، بسیاری از سیاحان اروپائی آنان را به غلط       

باشد به  که نور و روشنائی مظهر خدا می که این اشتباه بزرگی است. از آنجائی  اندخوانده

آفتاب و یا در برابر آتش که سرچشمۀ نور،  مقابلاین جهت پارسیان دعاهای خود را یا در 

می  گرما و حیات در روی انجام  تمیزی، حیات،  هه دهند. مشخص زمین است،  پاکی،  ای 

زیبائی، قدرت رشد و تمامی نیافتن آتش، یادآور وجود خداست. به اعتقاد زرتشتیان آتش،  

تمامی زوایای زندگی   ترین آفرینش خداست. گرما و روشنائی آتش درترین و کامل اصیل

ارزش غیرقابل انکاری داشته و تأثیر مستقیمی بر حیات بشر دارد. هم زمین و هم آسمان  

می آن  غیاب  در  خورشید  نمایندۀ  آتش،  و  گرفته  بهره  خورشید  گرمای  و  نور  باشد.  از 

 شود برای وجود آن نبوده و برای آفریدگار آن است.دعاهائی که در مقابل آتش خوانده می 

 گردد و حتی در عهد های باستان باز می زمان آریائی به  مراقبت از آتش در میان نژاد     

 وجود پروردگار  را به 3بعل  با آتش، روحانیون  ٢است. الیاس عتیق هم از آن سخن رفته 
١  .Jupiter  خدایان اساطیر گذشته از آن    یونان زئوس نام دارد.  یخدای خدایان در روم باستان، او در 

 شود.ژوپیتر نام پنجمین سیارۀ سامانۀ خورشیدی است و در فارسی هرمز خوانده می

 . پاورقی در صفحۀ بعد 3و  ٢
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 متعجب شد زیرا  دانستند. نباید از این مطلب باستان آب را هم مقدس می ایرانیان   کرد.  متقاعد

عناصر چهارگانه وابسته  آب فراوان دارد. تمامی مسائل حیاتی آنان به کشاورزی احتیاج به 

جسد ناپاک   توان از زمین، باد و هوا نام برد.جز آتش از سایر مقدسات آنان، می بود. به 

وانات  حی  دینی، مانند جسدباشد. اما جسد دشمنان می شدن بدی بر خوبی  مرگ چیره  است زیرا

به پیروزی خوبی بر بدی  نبوده و  ناپاک و نجس  به   آید. حشراتیحساب می  موذی،  که 

  گردند که به دیو مؤنثی تشبیه می  شوند به می  آیند مردار دور جسد جمع خاطر بوی ناخوش 

دخمه  دور    تا کند. دورنماید. این جسد زمین را ناپاک می اهریمن بر جسد غلبه می   دستور

کشند تا عالمتی برای هدایت این دیو به آسمان باشد.  یا گورستان زرتشتیان ریسمانی می 

برای پاک کردن راهی که جسد از طریق آن به دخمه برده شده یک سگ زرد یا سفید را 

دهند. این حیوان مقدس بوده  که لکۀ سیاهی باالی چشم داشته باشد از همان راه حرکت می

 دهد.می و ارواح را فراری

نویسم اما باید  دین مطلبی نمی   های اینعقاید و آموزشجزئیات  بیش از این در مورد       

باشند. تنها خدای آنها اهورامزدا نام دارد و بار دیگر تأکید کنم که زرتشتیان یکتاپرست می

شود، نمی چشم دیده    مظهر تمامی نکات مثبت است. او بر تمام مسائل مسلط و آگاه بوده، به 

مخالف، دائمأ در مبارزه و جدال   انتهائی ندارد و مهربان و عادل است. دو قطب  ابتدا و

 هاست.ها و دیگری مخرب و مظهر پلیدیباشند یکی آفریننده و مظهر خوبی می

ــ ــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  باشد که برج سکوت همخمه میهای تهران، گورستان گبرها به نام دیکی از دیدنی     

است. بسیار    شرق تهران واقع شده کیلومتری جنوب  ١٠شود. این گورستان در  خوانده می 

انجام آن نشدم. روز    عالقمند بودم از این مکان عجیب دیدن کنم ولی در سفر پیش موفق به

به  دوستان اروپائی که  مراه یکی از ه  ه ژوئن باالخره این آرزوی من عملی شد و ب ماه  ٢۶

 رد نام او برده شود، حرکت کردیم.و عالقه ندا منطقه آشنائی داشت

بازی به راه و نیم با درشکۀ دو اسبۀ نیمه   ١٠پس از خوردن صبحانۀ مفصلی ساعت      

 ریل  نقل شهری  و  های تنگ و طوالنی که برای حملافتادیم. حدود نیم ساعت از بین خیابان 

آهن و چاپارخانه عبور کردیم. به محلی رسیدیم که  شده بود، گذشتیم. از ایستگاه راه کشی  

توان برای سفر  . ایستگاهی را که می شدمی اصلی منحرف    راه اصفهان و شیراز از جادۀ 

رسیدیم. هنوز هم بقایای    عدروازۀ شاه عبدالعظیم  به قزوین دلیجان گرفت، دیدیم. باالخره به

های  خانه خورد. تعداد زیادی از  چشم می   زمستان در خارج از شهر به های برف  خرابی

ای ریخته دیوارهای فرو گلی هنوز تعمیر نشده بودند و از تعدادی دیگر، فقط تلی از گل و

 و ایستد از حرکت باز می باقی مانده بود. در این ساعات روز به خاطر گرمای هوا، شهر

یهود از خطر  پیامبر عبری که در مبارزه با پرستش بعل و نجات آیین  .  ٢  Elia  پاورقی از صفحۀ قبل،

 گیرد. او از پیامبران مورد تایید مسلمانان است.در یک مقام قرار می عتحریف و تباهی، با موسی

3 .Baal ویژه کنعانیان پرستیدند. بهرودان آن را مینام خدایی که جوامع باستانی بسیاری در سرزمین میان

 دانستند.ترین خدایان پرستشگاه میخیزی و از مهمخدای باروری و حاصل که او را
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شوند. در این روز هوا بیشتر از  خود خارج نمی  ایهه کار واجب ندارند از خان   کسانی که 

و نیم که   ١٠. دمای هوا ساعت  شدمیروزهای دیگر خفه بود و فشار هوای گرم، احساس 

بود. هر از   درجه بود و شهر در سکوت فرو رفته   3۵.۵ما از منزل خارج شدیم بیش از  

 رسید.ی نظر م  ها بدون رفت و آمد بوده و شهر مرده به کرد. خیابان ای عبور می گاهی پیاده 

رو شرق پیچیده و قدری در راه کاروان  سمت جنوب  شهر خارج شدیم. به   از دروازۀ     

رد.  کمیآهن را قطع    شدیم که خط خراب  اصفهان حرکت کردیم. وارد یک خیابان فرعی  

باشد.  سوت قطار از دور شنیده شد. این صدا در این قسمت از ایران صدای ناآشنائی می

گوش رسد. از کاروانسرای بزرگی گذشته و   این صدا در سرتاسر ایران به شاید به زودی 

السلطان را دیدیم. آباد متعلق به امین برج و بارو داشت. باغ نجف  به روستائی رسیدیم که 

رنگ مشغول چرا بودند اما گیاه فراوانی برای چرا وجود    تعدادی شتر در بیابان خاکستری

کوچک االغ و قاطر    بود. دو کاروان  بیابانی روئیدهو خارهای  های هرزنداشت و فقط علف

بیابان بی   زندۀ  تنها موجوداترفتند  که به سمت تهران می  جا  . همه بودندآب و علف  این 

، ما هم درون  ۀ خرابجاداین    هایچالهدرشکه در    هایساکت و مرده بود. با افتادن چرخ 

با کاغذ، کاه و روزنامه پر    ای را که خوردیم. خورجین چرمی دو لنگه ن میدرشکه تکا 

 خورجین را بعدأ بیان خواهم کرد. بودم، در صندلی مقابل قرار دادم. علت وجود این کرده

ای باالپوش و  هه گرما شدیدتر و فشار هوا بیشتر شد. در صندلی عقب درشکه، دکم     

قدرت حال و بیبان چرمی نشسته بودیم. آدم در این گرما بی زیر سایه جلیقه را باز کرده و 

صحبت کردن ندارد. هوا ساکن بود و جریان نداشت. در محلی گردباد    ای به شده و عالقه 

وا بلند کرد. مجبور بودیم چشمان خود را ببندیم  هه  کوچکی تشکیل شد و گرد و خاک را ب

بادهایخاک در چشمانمان نرود.    و  تا گرد بسیار   از این  بعدازظهرها در تهران    خفیف 

تا سه درجه  می بود و از گرمای هوا دو  بسیار مطلوب  نسیم امروز  است.  کمیوزد اما 

های رد. بادهای خشک، از بلندی کمیاگرچه خود باد گرم بود اما جریان آن ما را خنک  

دیگری هم در  گمی البرز سرچشمه  پوش  برف بادهای  می یرند.  از سمت  نوزتهران  که  د 

داخل کویر   درد. به زودی انشعابات البرز  نگردآغاز مید،  شوکه گرم می جنوب و کویر قم  

. در باالی یکی از  شدمی جا خاکی و مسطح شد. گاهی اندکی سایه ایجاد  و همه   پایان یافت 

. فقط قسمتی از آن که  شددیده که به رنگ بیابان اطراف است، ا، دیوار خاکی رنگی ههکو

ا کوتاه شده بودند و ما سایۀ  هه گ سفید بود. حاال سای رن  زیر نور خورشید قرار داشت به

 دیدیم.درشکه و اسب را که در زیر درشکه قرار داشت، نمی

آباد رسیدیم. برای ورود به داخل دخمه به نردبانی  و نیم به روستای هاشم   ١ساعت       

آباد رفت  روستای هاشم  احتیاج بود. یکی از خدمه را برای تهیۀ آن مأمور کردم. او ابتدا به

تهیۀ    آباد رفت. چون آنجا هم موفق به روستای دولت  اما در آنجا نردبانی پیدا نکرد و به

آباد رفت و اگر او هم موفق  روستای هاشم  گشت. همسفر من به دست خالی باز   ،نردبان نشد

گیری دازهردیم. من در کنار درشکه مشغول انکمی باید مراجعت    شدمی تهیۀ نردبان ن  به

سانتیگراد بود.    درجۀ  ۵9.١و در شن کویر    3۶.۵دمای هوا بودم. دمای هوا در سایه،  
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ساعت    سوخت. پس از نیم آن دستم می   با تماس دست من به   قدری گرم بود که  زمین به 

سکوت    برج  اندازۀ نصف ارتفاع دیوار  همسفر من با نردبانی مراجعت کرد اما بلندی آن به 

فلزی، مخصوص حمل مجروحین و بیماران    بود. او برای طوالنی کردن نردبان، یک تخت 

شود هم با خود آورده بود. او این  آهن از آن استفاده میو دو الوار بلند را که زیر ریل راه

رد.  کمیلوازم را بار قاطری کرده بود و صاحب قاطر که یک ایرانی بود او را همراهی  

دیگر همرا نفر  و کوزهیک  بود  آنان  مسیر  ه  و  جاده خراب  داشت. چون  با خود  ای آب 

از هاشم بود  باال    آباد سوار اسب شدیم. شیب سرناهموار  کوه  دامنۀ  از  که  مسیر  باالئی 

ویژه قرار دادن مستقیم سر، زیر تابش    رفت نسبتأ شدید بود. حرکت در این گرما بهمی

ود این ساعت از روز را انتخاب کرده بودیم تا با  باشد اما ما خشدید آفتاب کار اشتباهی می 

 خلوت بودن اطراف، در کمال آرامش و بدون مزاحم از این مکان دیدن کنیم.

و نیم به پای دیوار گرد و سفید دخمه در باالی کوه رسیدیم. از آن باال تهران    ٢ساعت       

ده و روستاهای ییالقی  های شاه، زرگن. حتی کاخ شدمیو دشت اطراف آن به خوبی مشاهده  

تشخیص بودند. این دیوار کامأل گرد بود، محیط آن در پایۀ دیوار حدود   ای البرز قابلههکو

تر  رفته در تاج دیوار کممتر و ضخامت دیوار در پایه حدود یک متر بود که رفته   ۶7.7

های مختلف با سنگی  متر بود که در قسمت   ۶.7رسید. ارتفاع آن دو دسیمتر می  شده و به

یکی از دو همراه خود سپرده و    ها را به رد. اسبکمی یا شنی بودن زیرساخت آن تفاوت  

پس از اندکی استراحت در سایۀ ناچیز دیوار و نوشیدن آب، مشغول تهیۀ ابزار کار شدیم.  

  . قطعهسر دیگر آن بستیم  آهنی را به  ای تختهه ای نردبان و دستهه پای  بلند را به  دو چوب 

ساز دست     ای نردبان محکم کردیم. وقتی کار نردبان هه را بین دو چوب بلند، مانند پل  هاچوب

. هنوز هم از لبۀ دیوار ندرا در کنار دیوار نهاد  با تمام قدرت آندو فرد بومی  یافت   پایان

تر بود اما مصمم شدیم از آن باال برویم. در این هوای گرم بوی بدی  حدود یک متر کوتاه 

 رسید.ساد برج سکوت به مشام میاجاز 

ا باال  هه ای نردبان را گرفته بودند من از پلهه مسفر من و مرد دیگر پایه  ه کدر حالی     

باال رفتن از هر پله، نردبان می با  و    شدمی های آن بلند  لرزید و صدائی از چوبرفتم. 

خوبی باال رفتم اما هنوز تا لبۀ  ردم در حال شکستن است. تا انتهای نردبان به  کمیاحساس  

  دادم تا تعادل خود را حفظ کنم. هنگامی دیوار فشار می  دیوار فاصله داشتم. باید خود را به

انتهای    لبۀ دیوار رسید به روی انگشتان پای خود بلند شدم. پای خود را به دست من به  که 

تاب نمودم. کیسه را از همسفرم داده، خود را به روی دیوار پر  فشارهای طولی نردبان  چوب

 های او به باال آمدن او کمک کردم.گرفته و با گرفتن دست 

انگیز بود. پلکان پهنی با  ای که در آن سوی دیوار دیده شد هم جالب و هم نفرت منظره      

رفت. در پای پلکان مسیری وجود داشت. در سمت  ای مرتفع تا کف محوطه پائین می ههپل

ردیف قطعه به طول دو متر، عرض یک متر و   ۴و در سمت راست آن  ۵چپ این مسیر  

و نیم دسیمتر مانند گورهائی در زمین کنده شده بود. تعداد گورها در هر ردیف    ٢عمق  

م در ه هعدد بود. یک گور منفرد و یک چا  ۵های سمت راست  و در ردیف  ٨سمت چپ  
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عدد بود. گبرها اجساد نزدیکان    ۶١این ترتیب تعداد کل قبرها    . بهشدمیسمت راست دیده  

دادند تا خوراک پرندگان شوند. تعداد زیادی از این گورها  خود را در این قبرها قرار می

خورد. اجساد دو قبر  ده عدد از آنها بقایای اجساد به چشم میحدود  خالی بود و فقط در  

د، موها و قسمتی از بدن  پوشانماه قدمت داشتند زیرا لباسی که سینۀ آنها را می حداکثر سه 

آنها هنوز باقی بود و الشخورها تمام آنها را نخورده بودند اما در بیشتر گورها از گوشت  

های آنها در زیر نور خورشید کامأل سفید و  بدن اجساد چیزی باقی نمانده بود و استخوان 

ای به روی زدیکی دیوار در سمت راست، مقداری استخوان، مانند تپه . در نندپوک شده بود

سمت راست در نزدیکی    در  داد.درجه را نشان می  ۴١انباشته شده بود. دماسنج در سایه  هم  

 ایجاد شده بود. ایتپه ها های سفید و سایر استخوان از جمجمه دیوار 

داد تا دو مردی  همسفر من در باالی دیوار در کنار نردبان ایستاده بود و نگهبانی می     

از کار تحقیقاتی ما باخبر نشوند زیرا این  که به کمک ما آمده بودند از نردبان باال نیامده و 

ا پائین رفته و داخل گورستان شدم.  هه عمل ممکن بود برای ما گران تمام شود. من از پل

سه جمجمه توجه مرا به خود جلب کرد و من آنها را در داخل روزنامه پیچیده و در داخل 

کل از بین نرفته بود و من آن را از  نوز به طوره ه قرار دادم. مغز دو جمجمکیسۀ چرمی 

ای گردن خالی کرده و با کاه پر نمودم. آنگاه  ههقسمت زیر جمجمه و محل قرار گرفتن مهر

دو نقاشی یکی نمای کلی گورستان و دیگری یک گور که جسدی به شکل خاص در داخل 

سر آن    روی قسمت چپ بدن قرار گرفته و   آن قرار داشت را ترسیم کردم. این جسد به 

ها  وشت پاها و بازوان خورده شده و زانوها و آرنج گ  میروی بازوی چپ نهاده شده بود. تما

ای که مسلمأ  حالت تا شده در آمده بود. روی شانۀ راست وی پارچۀ کثیف و پاره پاره   به

ای که جسد در آن پیچیده  ورها پارچه گ   می . تقریبأ در تماشدمی روزی سفید و تمیز بود دیده  

خورد. حالت چهرۀ این جسد، بسیار زشت و خوف انگیز بود و چشمان  شده بود به چشم می 

ها را از کاسه  شود که الشخورها اول چشم ها پیش از کاسه خارج شده بود. گفته میاو مدت 

رسید که او در حال نیشخند مرموزی  خورند. دهان باز جسد چنین به نظر می در آورده و می

 های سفید او نمایان بود.باشد و دندان می

 ای مردمانی که تا به هه ها و جمجمشناسی ما از استخوانپس از پایان تحقیقات مردم     

اند، با خوشحالی فراوان این محیط مرده،  امروز رسوم باستانی ایران آریائی را حفظ کرده

نفرت انگیز و بدبو را ترک کردیم. یکی از مردان کیسۀ مرا گرفت ولی متوجه محتوی آن  

. آنگاه نمای خارجی  شدمی نشد زیرا ظاهر آن تغییری نکرده بود، فقط بوی تعفن از آن بلند  

آباد و  ته و به سمت هاشم دخمه را هم به تصویر کشیدم. کیسه را به کنار زین اسب خود بس

تهران حرکت کردیم. هر دو خوشحال بودیم که این تحقیقات به خوبی انجام شده بود. وقتی  

به منزل همسفر خود رسیدیم کیسۀ چرمی را در قسمتی از باغ منزل او که تردد کمتر بود  

ا را  هه ای کنده و جمجمقرار داده و درب را بستیم. آنگاه در داخل شن خشک باغچه، حفره

چمن پوشاندیم تا    را صاف کرده و با چند گل و مقداری  در آن جای دادیم. سپس روی آن 

 باشد که قسمتی از بدن یک این اولین باری میبدون شک  کسی به این محل مشکوک نشود.  
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 تقریبأ مسیحی زیر خاک رفته باشد.گبر، مطابق رسوم 

  میالدی از یزد به   ١٨۵١ر سال ساله ای با ریش سفید به نام خسرو د  7۵پیرمرد گبر      

گبرها زیادی در مورد    رد. من از طریق او اطالعاتکمی  آمده و در زرگنده زندگی  تهران

  جائی  و گورستان آنها به دست آوردم. البته در مورد گبرها اطالعات فراوان است اما از آن 

به ثبت آن می ا مستقیمأ از زبان یک زرتشتی بیان شده،  هه که این دانست باید  اقدام  نمایم. 

می  ایران  مورد گبرهای  این اطالعات در  کنم که  آداب و رسوم  اضافه  با  قدری  و  باشد 

خانوادۀ زرتشتی در تهران اقامت    ١٠٠پارسیان هند متفاوت است. به گفتۀ خسرو حدود  

است.   کرده خانوار ذکر    ١۵٠میالدی این تعداد را    ١٨79م شیندلر در سال  وتاه  ه دارند البت

های خانواده ندرت در    آزار مسلمانان بوده و به   آنها هم مانند گبرهای سایر نقاط ایران، تحت 

خدمت   اروپائیان  منازل  یا  و  و  کمی ایرانی  باغداری  کار  به  آنها  از  زیادی  تعداد  نند. 

 کشاورزی و تعداد کمی به کار تجارت اشتغال دارند.

  که پیرمرد محترمی بود امور خود را انجام ١خود مانوکچیرهبر از طریق زرتشتیان      

میالدی درگذشت    ١٨9٠رساندند. او در ابتدای سال  داده و شکایات خود را به گوش شاه می 

اند. چند تن از آنها آمادگی خود را برای به  و گبرها هنوز رهبری برای خود انتخاب نکرده 

ترین اثری که مانوکچی از خود به جای گذاشته  اند. مهم عهده گرفتن این نقش اعالم نموده 

باشد که او در همین اواخر انجام داد. سابقأ گبرها مجبور بودند جسد  بنای دخمۀ تهران می 

های اجساد زرتشتیان  هم بازماندۀ استخوان   دهند. هنوز   ا قرارهه مردگان خود را در باالی کو

به باالی    مواردی  نند. حتی درکمیاحترامی  آنها بی   ا باقیست و مسلمانان به هه کودر باالی

ترین  زدند. این عمل شنیع کوه رفته و اجساد آنها را از روی خشونت و یا قصاص آتش می

دهد. توان انجام داد و اطرافیان او را بسیار آزار میباشد که در مورد یک جسد می کاری می 

  ساختن این دخمه پرداخت و گورستانی  مانوکچی برای پایان دادن به این گونه اعمال به

نداشت. در چند مورد مسلمانان برای تالفی    ایکار هم نتیجه   برای گبرها ایجاد نمود اما این

اند. هائی در دیوار دخمه ایجاد کرده و اجساد را آتش زدهعمل تنی چند از گبرها، سوراخ 

جسد وی، او را    احترامی بهس از بیوقتی مانوکچی درگذشت اطرافیان او به خاطر تر

شود دفن  محوطۀ دخمه وارد می  برخالف آداب و سنن زرتشتیان در داخل پلکانی که به 

 کس به او نرسد.کردند تا دست هیچ 

بندند.  میرد لباس سفیدی به تن جسد کرده و دستار سفیدی به سر او می وقتی یک گبر می      

روز پس از    ۴نند که تا  کمی در داخل اطاق و در کنار جسد، شمع یا چراغ نفتی روشن  

شیندلر که در مورد آداب و رسوم گبرها در کرمان تحقیقاتی انجام  ماتوسوزد. همراسم می

ای نان  تکه  شود.نام گاهان گذاشته می  حمل به نویسد جسد به روی تخت آهنی قابل داده، می

سگ نان را    کنند. اگرکنار پای جسد قرار داده، سگی را به داخل اطاق راهنمائی می در  

دهند. باشد وگرنه جسد را مجددأ در رختخواب قرار میمی  بخورد نشانۀ خروج روح مرده

 ردد. اگر سگ در مرتبۀ سوم هم نان را  گمیدید نام دارد و سه مرتبه تکرار این عمل سگ 

١ .Manuktschi 
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فاس تا  نگهداری مینخورد، جسد  منزل  نان را  د شدن در  اول  نوبت  اگر سگ در  شود. 

  شغل   این   ند.کمینساساالر نام دارد کار شستشو را در منزل آغاز    شوی که بخورد مرده

کنند.  باشد و این شخص پاک نیست. مردم از رفتن به منزل او خودداری میموروثی می

شود. اشخاصی که مأمور  دعوت می  روز انجام مراسم خاکسپاری از دوستان و آشنایان 

کنند که در آب جاری شسته شده باشند. آنها  هائی به تن می باشند لباسحمل جسد تا دخمه می 

نفر آن را  ۴باید خود را هم بشویند. آنگاه جسد روی تخت متحرک فلزی قرار داده شده و 

پشت سر جسد    گردند. همراهان متوفیکند. در طول راه این مردان تعویض می حمل می 

  کنند. در طول انجام این مراسم کسی صحبت نکرده و همه در سکوت به سمت حرکت می

شود صدای باال کشیدن بینی، گریۀ زنان و کودکان  روند. تنها صدائی که شنیده میدخمه می 

  آمده و دعا  پیش   ند، موبدی بهکمیرسند گروه توقف  می  دیوار دخمه   که بهباشد. هنگامی می

نند. البته باید متذکر شوم  کمی داخل حمل   . آنگاه جسد را از طریق درب دخمه به دخوانمی

 خاطر ترس از اعمال شنیع مسلمانان، دربی ساخته نشده است. که در دخمۀ تهران به 

  ها راتمام مصالح ساختمانی دخمه از سنگ و آهن است زیرا چوب قدرت جذب ناپاکی     

باشد. چراغ نفتی  دارد و به این جهت حتی نردبان و تخت حمل جسد هم از جنس آهن می 

دخمه باید همیشه روشن باشد و فردی مأمور مراقبت از آن است اما در دخمۀ تهران   داخل

ثروتمند های  گبرتعدادی از    شود. در یزد کهخاطر شرایط مالی گبرها این عمل انجام نمی  به

و سوزد  می   چراغ همیشه  سکوت تهران است این  نند و دخمۀ آن شبیه برجکمیزندگی  

 باشد.نی از دخمه و شعلۀ چراغ می شخصی مأمور نگهبا

ردیم. پس از آنکه موبد دعا را به پایان رساند پلکان فلزی در گمی به برج سکوت بر     

روند. جسد را به وسیلۀ طنابی باال  اال میشود و دو نفر از آن ب کنار دیوار قرار داده می

مراهان هم از نردبان  ه  ه برند. آنگاا به داخل محوطۀ گرد دخمه میهه کشیده و از طریق پل

ترین قبر را انتخاب کرده و  شوند. اگر قبری خالی نباشد قدیمی باال رفته دور جسد جمع می

ها تا  نند. استخوان کمی ها در سمت راست پلکان منتقل  های آن را به تپۀ استخوان استخوان

شوند. جسد را مانند و سپس به چاه دخمه انداخته می که کامأل سفید شوند در آنجا می زمانی

در جای خود های متوفی را  پشت در داخل قبری قرار داده و نوار سفیدی را که لباس   به

دهند اما بینی و چشمان  ر مینند. دستمال سفیدی روی صورت جسد قراکمی باز  دارد  نگه می 

می  دیده  میاو  دیگری  دعای  و  رفته  پیش  موبد  آنگاه  مراسم، شود.  پایان  از  پس  خواند. 

 نند تا به جسد پشت نکنند.کمی عقب حرکت  همراهان عقب 

که عزاداران دخمه را ترک کردند میهمانانی که از فاصلۀ دور بوی جسد تازه  هنگامی     

ها از راه  اند که جسد تنها شود به شکل الشخورها و کرکس تظر مانده را استشمام کرده و من

خورند و باقی جسد را تا گرسنه شدن  ای داخلی بدن را می هه ها و دستگارسند. ابتدا چشممی

های سیاحان اروپائی  ائی که در مورد چشم راست و چپ در کتاب هه نند. نوشتکمیمجدد رها  

کامأل بی  نیست. هنگامی اساس  ذکر شده  بیش  این موضوع  بوده و خرافاتی  من  با  که  را 

 درهمراهان جسد  که ای سر داد و گفت الشخورها تا زمانیخسرو مطرح کردم او قهقهه 
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 ها توجه کند.سی به خورده شدن چشم شوند تا ککنار او باشند به جسد نزدیک نمی  

روند. آنها با  و به دخمه می   روز چهارم مراسم، اطرافیان در منزل متوفی جمع شده     

قدمی دخمه خوردن و نوشیدن ممنوع    7٠مراه دارند اما از فاصلۀ  ه  ه غذا و نوشیدنی بخود  

داده میمی غذا  به فقرا  مراسم خاکسپاری،  از  پس  بعد  باشد. دهمین روز  ماه  شود. یک 

فقرا غذا داد.  شوند. در سال اول فوت، هر ماه یک بار باید به  اطرافیان مجددأ دعوت می 

در سی سال اول درگذشت شخص، اطرافیان باید یک بار در سال دور هم جمع شده و یاد 

ردد. در گمی شود و باقی آن بین فقرا توزیع  وی را زنده کنند. گوسفندی ذبح و خورده می

نند. تعداد زیادی از آنها  کمی یزد تعداد فقرا زیاد است و آنها همیشه در این مراسم شرکت  

آورند. حتی در بعضی مواقع ثروتمندان  دست می  روزانۀ خود را به   این ترتیب غذای  به 

  چنان نند که مقدار آن بستگی به رفاه حال متوفی دارد. اگر آن کمی بین فقرا پول نقد توزیع  

که معمول است متوفی باغ یا مقداری از دارائی خود را وقف بهبود دخمه کرده باشد موبدان  

 دهند.جالس دعا و نیایش ترتیب می له برای وی مهمه سا

ای در خارج از اصفهان وجود داشت. ارتفاع دیوار این دخمه  در زمان شاردن دخمه      

فتند  گمی م دربی برای ورود نداشت. ایرانیان  ه  ه فوت بود، این دخم  9٠فوت و قطر آن    3۵

سنگ از دیوار را برداشته و  گبرها هنگام مراسم خاکسپاری، برای داخل کردن جسد چند  

وید که این موضوع  گمیدادند. شاردن  پس از پایان مراسم آنها را در جای خود قرار می

ردد. حتی  گمی که به او گفته شده جسد توسط نردبانی به داخل حمل  حقیقت ندارد و آنچنان 

بودند.    نکرده  این خاطر دربی تعبیه  در زمان وی هم گبرها از مسلمانان وحشت داشتند و به

داده که پر از استخوان بود. در کنار آن    شاردن هم وجود چاهی را در وسط دخمه گزارش

اجساد بدون نظم و ترتیب خاصی در مورد سن، جنس و شرایط اجتماعی، تنگاتنگ هم  

بودند. آنها لباس کامل به تن داشته و در تختخواب کوچکی با یک تشک و متکا قرار داده 

روی سینه بود و یکی از    ها در نزدیکی چانه به . دست شدمی ورت آنها دیده  شدند. صمی

ای شراب، انار، چند کاسه و  هه به روی پای دیگر قرار داشت. در کنار اجساد، شیش  پاها

موبد  ای داشت و  ه روزنگلی بود که    قدمی دخمه یک اطاقک   ۵٠خنجری نهاده بودند. در  

 رد.کمی شا از آن غذا خوردن الشخورها را تما

در اینجا مختصرأ به نوشتۀ کاراکا در مورد پارسیان هند، دخمه و طرز تدفین آنها       

بدن او را شسته و لباس سفیدی  بیماری شدیدی داشته باشدنم. وقتی یک پارسی کمیاشاره 

  هائی از زند ونند. موبدان، دستورها و سایر روحانیون در کنار او قسمت کمیبه تن او  

خوانند تا خدا از تقصیرات او گذشت کند.  تا او آرام شود. دعاهائی می خوانند  می اوستا را  

وگرنه پسر  شود  صدا میجسمی او اجازه دهد با این دعا هم   وش باشد و قدرت ه ه اگر او ب

خواند. بزرگ او یا یکی از اطرافیان نزدیک و یا موبد خانواده، آن را در گوش وی می

او می لباسموقتی  می یرد  به روی سنگی  او پوشانده، وی را  به  تمیزی  و  های  خوابانند 

  ردند. اگر او هنگام شب فوت کند جسد تا صبح روز بعد گمیاعضاء خانواده دور او جمع 

ساعت پیش از غروب آفتاب فوت کند خاکسپاری همان    ۵تا    ۴اگر او  ماند.  میدر اطاق  
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بوده و در    خواندن دعا مشغول   یرد. در طول مراسم خاکسپاری، موبد به گمی روز انجام  

شود. دو موبد  فلزی قرار داده می  تختسوزاند. آنگاه جسد روی  ای چوب صندل می کاسه 

گویا    را که   ١هائی از آهوناواهیتی گاتاهاس یا فصل   در مقابل جسد قرار گرفته و هفت دعای

شود که این دعاها دربارۀ ظاهری بودن زندگی  خوانند. گفته می زرتشت نوشته است، می 

.  باشدمی گذشته    ند و مخاطب او اطرافیان درکمی حیات را تشویق    بودن در مدت   بوده، عادل 

خارج شهر بر باالی یک بلندی واقع شده،  سپس جسد بر شانۀ نساساالرها تا دخمه که در  

کرده و پس   نند. مردان پیاده تا دخمه حرکت کمیهمراهان گریه و زاری  شود و  برده می

ذارند. آنگاه صورت جسد  گمی زمین    فلزی را در کنار محل تدفین به   تابوت آن    از رسیدن به 

نند تا اطرافیان برای آخرین بار چهرۀ متوفی را ببینند. آنها در مقابل جسد تعظیم  کمی را باز  

 شوند.و الشخورها به آن نزدیک می نند. سپس جسد را در جای مخصوص قرار داده  کمی

بار به جسد نزدیک  در طول خواندن دعا، س      یا چهار  نند. این عمل  کمی گی را سه 

بهشت    دانند که روح را بهشود که سگ را حیوان مقدسی می این خاطر انجام می   احتماأل به 

نماید اما زرتشتیان تحصیلکرده این  هدایت کرده و از آن در مقابل ارواح خبیث حفاظت می

به داخل دخمه، همراهان دست و صورت خود  دهند. پس از بردن جسد  عمل را انجام نمی 

از خانوادۀ   شوند. در طول سه روز آینده، اطرافیانخواندن دعا مشغول می  را شسته به 

 نند.کمیمتوفی دیدن  

ای کتاب مقدس پارسیان، روح در سه روز اول پس از فوت، متعلق به  هه مطابق نوشت      

سه روز در محلی که متوفی فوت کرده دعاهائی  باشد. به این دلیل موبد در این  این جهان می 

ریزد. به اعتقاد پارسیان روز چهارم،  را در مقابل آتش خوانده و چوب صندل در آتش می 

رود و به این خاطر در حضور موبد، فامیل و دوستان در خانه و یا  روح به آن جهان می 

م آغاز شده و تا باال  یرد. این مراسم در عصر روز سوگمی آتشکده، مراسم مذهبی انجام  

ها و  ند. در این روز هدایائی به فقرا، افلیج کمی آمدن آفتاب در صبح روز چهارم ادامه پیدا 

 شود.موبدان داده می

فوت ارتفاع دارد.    3٠تا    ٢٠ای پارسیان هند از جنس سنگ و گچ بوده و  هه دیوار دخم      

. زمین دخمه از اطراف به سمت مرکز شیب  استفوت    9٠قطر بزرگترین دخمۀ بمبئی  

ا قرار داده  هه شود. اجساد در این حلق تقسیم می   ٢دارد و به سه حلقه مساوی به نام پاویس

حلق می این  کهه شوند.  سایگ  میا  از  قسمت ودتر  می ر  دخمه  که  های  حلقۀ مرکزی  باشند. 

تر است مخصوص کودکان، حلقۀ خارجی محل قرار دادن اجساد مردان و حلقۀ  کوچک 

به    های یک اینچی به قطعاتیها توسط بلندیمیانی برای زنان اختصاص یافته است. پاویس 

دهند. در  اند که نقش قبر را بازی کرده و اجساد را در آنها قرار می نام دانداس تقسیم شده 

هائی برای حرکت آب باران و مایعاتی که از اجساد ترشح  حاشیۀ هر یک از آنها جوی 

  نام باندر منتهی عمیق در وسط دخمه به   یک چاه  شود کشیده شده که در نهایت به می
١  .Ahunavahiti Gatha  ای از یکی از  ترین بخش اوستا و پارهگاتا یا گاهان به معنی سرود، قدیمی

 Pavis. ٢ نام یَسنه است. های آن بهبخش
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گوشت بدن  دخمه قرار گرفته با سنگ پوشش یافته است.    مرکزباندر که در  . ته  گردندمی

ها سفید و پوک  استخوان   که  هنگامیشود.  مرده در یک ساعت توسط پرندگان خورده می

جوی تا خارج دخمه کشیده شده و هر یک    ۴ریزند. از این چاه  شدند آنها را به این چاه می 

ها به چاه، یک صافی از  ردد. در محل ریختن این جویگمی از آنها به چاه کوچکی منتهی 

جلوگیری کند زیرا مطابق    زمیناند تا از ورود مواد غیرروان به  اسه ایجاد کردهزغال و م

  7تا    ۵ای به قطر  ا مجددأ الیه هه آئین زرتشتیان زمین را نباید ناپاک کرد. در ته این چا

 اند تا مایعات را یک بار دیگر صاف کند.فوت ماسه ریخته 

شود.  پس از پایان کار ساختمان آن، مراسم خاصی انجام میدخمه و گذاری هنگام پایه      

ای هه که محل دخمه انتخاب شد میل  باشد. زمانیمعنی الیاف می   نام مراسم آغازین تانا به

 این الیاف  وظیفۀ پوشانند.  دهند و آنها را با الیاف میوار در زمین قرار میفلزی را دایره

گونه  باشد به این طریق جسد هیچ ک با جسد ناپاک میاز ارتباط بین آهن و خا  گیریپیش

 .قرار دارد کوتاهی یو روی سکو  نداشتهتماس مستقیم با خاک  

شود تا مرز  شد. دور تا دور آن شیاری حفر میکمیروز طول    ۴جشن افتتاح دخمه       

خواند. صبح  و وندیداد را در کنار باندر می   ١هائی از یسناآن مشخص گردد. موبد بخش

شود. آنگاه چند مراسم دیگر از جمله مراسم اهورامزدا خوانده میروز چهارم، دعائی برای  

خوانند.  صدای بلند می   دخمه برگزار شده و موبدان چندین بار نام او را با   دعائی برای بانی 

ای ای مسی یا نقره هه سپس همه به داخل دخمه رفته و با توجه به شرایط اقتصادی خود، سک

های قیمتی هم به داخل آن انداخته شده  ای طال و سنگ هه حتی حلقاندازند.  به داخل باندر می 

 باشد.هداری این آرامگاه ابدی می است. علت انجام این مراسم کمک مالی جهت ساخت و نگ 

گبرها هم مانند مسلمانان، قوانین مذهبی بسیاری در زندگی روزمرۀ خود دارند. مثأل       

خورند و گوسفند یا حیوانی که غذا  دیگری غذا نمیموبدان به جز در منزل خود در مکان 

شده  توسط خود موبد ذبح دد. این حیوان باید وی ذبح گرمنزل باید در نشود از آن طبخ می 

نند از نظر موبد ناپاک است. موبد لباس سفید یا زردی  کمی . غذائی که مادران طبخ  باشد

مۀ  که روحانیون و مالهای مسلمان هم عمابه تن و عمامۀ سفیدی بر سر دارد اما از آنجائی

شود زیرا در این سفید داده نمی  سفید به سر دارند به موبدان ایران اجازۀ استفاده از عمامۀ

گیرند. به این دلیل موبدان ایرانی، عمامۀ  روحانیون مسلمان به اشتباه می صورت آنها را با  

بر سر دارند. گبرهای تحصیل کرده و آنهائی که توان مالی    مایل به زرد  ایزرد یا قهوه 

کنند اما اغلب گبرهای فقیر فقط کاله گرد زرد رنگی به سر  ارند از عمامه استفاده می د

 لباس آنها تمامأ زرد است.دارند. به این ترتیب رنگ 

زرتشتیان هم مانند مسلمانان پنج نماز روزانه دارند. اولین آنها پیش از طلوع آفتاب،       

نیم نماز چهارم عصرها    نماز دوم پس از گذشت  هنگام  ساعت، نماز سوم هنگام ظهر، 

 گیرد. هنگام ادای و پیش از خواب انجام می پس از غروب و نماز پنجم غروب آفتاب 
هات یا فصل دارد.    7٢ترین نسک اوستای کنونی است که  یش، نام مهم. یسنه یا یسن، در اوستا به معنی نیا١

 آیند.هات بشمار می 7٢نام گاتاها نیز جزو همین گاهان پنجگانه زرتشت به
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نماز شب و صبح رو به    و موقع برگزاری  ، این تصویر الهیبه آفتابنمازهای روز، رو  

ایستند. اگر ماه دیده نشود شمع یا چراغ کوچکی روشن کرده و رو به آن فریضۀ  ماه می

در مدت اقامت من در تهران    دهند. از خسرو در مورد کسوفی که دینی خود را انجام می 

کنند. او در پاسخ  می ها چگونه رفتار شرایط زرتشتیکرده و پرسیدم در این  داد سؤال رخ

 های طبیعی، نشانی از قدرت خداست.گفت تمامی پدیده 

در   گبرهائی      دارند.  خود  منزل  در  روشن  چراغ  یک  همیشه  دارند  مالی  قدرت  که 

 شود و آتش یا چراغی همیشه درهای زرتشتیان فقیر یک آتشکدۀ کوچک ساخته میمحله 

مؤمن، فرایض دینی خود را در این   مقدس بوده و زرتشتیان   باشد. این محل آن روشن می

غذا یا خیراتی تقسیم نماید همیشه آن   در نظر داشته باشد  گبریدهند. هرگاه مکان انجام می 

دهد. تعداد گبرهای با بضاعت در تهران اندک است و آنها  را در محل آتشکده انجام می 

ها های خود ندارند اما در یزد از این آتشکده ای در محله قدرت مالی برای داشتن آتشکده 

 شود.بسیار دیده می

 

 
 

دانند. آنها  نیستند و فقط آتش را مهم و پاک می   پرستآتش وجه  یچ ه  ه گبرها و پارسیان ب      

نند. در نزد آنها  کمیبه مقدار زیاد استفاده    ١توتون و تنباکو مصرف نکرده ولی از ناس

شمع، چراغ یا کبریت را نباید فوت کرد زیرا نفس آدم ناپاک است. شمع را با انگشتان و  

 ای آتش بگیرد آن راگر لباس آنها یا پارچه نند. حتی اکمییا با تکان دادن شدید خاموش  
. یا نسوار نام یک ماده گیاهی سبزرنگ است که از برگ تنباکو گرفته شده و اعتیادآور است. ناس را  ١

 دهند.هنگام استفاده بین لب و آرواره قرار می
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ریزند. باید به روی آن خاک ریخت و یا آن را با دست  فوت نکرده و روی آن آب نمی 

خاموش کرد و اگر کارساز نشد باید منتظر شد تا کامأل بسوزد. در اعتقاد آنها ریختن آب  

در   یا عودهای چوب  باشد. هنگام عبادت در منزل تراشهاحترامی شدیدی میروی آتش بی

 ریزند تا خوشبو شود.دان میآتش

ای که شکسته و یا  یکی دیگر از خصوصیات زرتشتیان این است که از قابلمه یا کوزه     

ناپاک  نوشند. اگر کوزه ولو به مقدار ناچیز بشکند آن را  ترمیم شده، غذا نخورده و آب نمی

با برخورد با لب ناپاک نگردد.  های آنها همیشه لعاب دارد تا  اندازند. کوزهدور میدانسته و  

طریقی ناپاک شود برای پاک    کنند. اگر گبری بهاز وسایل چوبی در آشپزخانه استفاده نمی 

  ، شکر و شیر را مخلوط کرده، در آب گل آفتابگردانند،  کمی طی مراسمی دعا    شدن خود

 شود.ریزد و اعتقاد دارد به این طریق پاک می جاری می

گبرها در دین خود مانند مسلمانان بنیادگرا، متعصب و واپسگرا نبوده و به خرافات       

پذیرند و تماس با مسیحیان آنها را ناپاک  انعطافاعتقاد ندارند. در مقابل سایر ادیان بسیار 

جویند، با آنان رفت و آمد نداشته  دانند و از آنها دوری میکند. اما یهودیان را ناپاک مینمی

کنند ولی این عمل به خاطر مسائل دینی نیست. به طریقی که در باال اشاره  و داد و ستد نمی

 و بدرفتاری قرار دارند.تعقیب شد خود گبرها توسط مسلمانان تحت 

بی       فرد  سادهیک  را  گبرها  کند  مقایسه  را  گبرها  و  مسلمانان  بخواهد  اگر  تر،  طرف 

تر از مسلمانان خواهد یافت. زرتشتیان در صفات دیگر هم نسبت به  راستگوتر و کاری

مسلمانان برتری دارند. آنها در شعلۀ آتش همیشه جاویدان خود انعکاس عظمت و قدرت  

 آورند.وردگار را دیده و به پاکی و روشنائی او سر تعظیم فرو میپر


