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چکیده

آیین "سن تکلیف" در همه ادیان به صورت مشترک وجود دارد ،هر کدام به شیوه ای خاص ای  ار مسارم ن ا م ارج یییی ییییی
ک نن د .در این پژوهش شناسایی نمادها ،آشنایی با خصوصیات سدره و کشتی و خوان س یگنوگچ ،یشوپ هرد     کش یت

بستن و نحوه اجرای مراسم بررسی شده است .مکان پژوهش دبیرستان دخترانه مارکار شهر یزد و جامعه م رب درو رس یی ییی
م ،مص اب هبحا   
 12نفر از نوجوانان  7- 15ساله است که با روش مردم شناختی ژرفانگر توام با مشاهده مش تکرا ییی مس یقت م م
مطلعین این دین ،همراه با مطالعه اسنادی وکتابخانه ای انجام ش سا هد تت تتت .چ وچرا ببب ه رظن یا یی ییی ،نم یارگدا ییی و نظریه
تفسیری کلیفورد گیرتز ،کارکردگرایی مالینوفس سا یک تت تتت .نت زا یکاح شهوژپ جیا ک تسنآ ههههه هههههه آییین ه و اهرواب ،ا
اعتقادات دینی تاثیر شگرفی بر حاالت روحی و روانی دارند وبا برگزاری آیین ه هک اه نشجو ا  زا پپپپ پپپپپیش ششینیان رس سسیده
است ،آرامش روحی ناشی ازدین پذیری و جامعه پذیری حاصل می شود .سدره پوشی در دی یین زرتشتتی آیی ننن ی است
که گذار از مرحله کودکی به نوجوانی محسوب می شود و عمل کردن به باورهای زرتشتی می آموزد و نی یم ناشن ز    
دهد که نوزوت ( )Nozootدر پیمودن راه راستی تنها نیست و دیگر زرتشتیان ،اشوان و راستی جویان جهان نی ییز ب وا ا
همازور و همراهند.
واژگان کلیدی  :سیره امیرالمومنین ،نهج البالغه ،رسانه ،روش ،انسجام اجتماعی.
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مقدمه

جریان زندگی همانند رودخانه ای است که از مب زا ،دصقم ات اد زرس رانک ممممم ممممممین ها ای مخت و فل
متنوعی می گذرد و سرانجام به دریا می پیوندد .نوجوانی ی ییا ب غول

یک ککی از مت ت عون رررررین و پیچی ییده

ترین چشم اندازها را در این مسیر طوالنی به خود اختصاص داده است .از گذشته های دور تاکنون
در بین جوامع مختلف رفتارهای متفاوتی با این دوران از زندگگگی ص رد .تسا هتفرگ ترو وقا ام     
بدوی و فرهنگ های ابتدایی مرحله ای تحت نع وان بلوغ و جوانی وجود داش  و هت اای یین دو مرح هل
ناشی از تغییرات بدنی تصور می شد .وقتی کودک از لح ت ظا غغغیی ییرات جس ام ننی کام  ل مم مممی ش و د
قدرت تولید مثل را پیدا می کرد ،با جشن خاصی به بزرگساالن می پیوست و از او انتظار می رفت
که مانند یک فرد بزرگسال رفتار کند.
جوانان پس از اجرای مراسمی خاص در جامعه بزرگساالن پذیرقته م ممی ش اک و دند ر سانم  ببب ببببی م ممی
یافتند« .به نظر مید دگرگونی های جسمانی که در پسران و دختران رخ می ده وگرگد ،د نن نننی ها ای
روانی نیز به همراه دارد .زیرا چنانچه بدن دختر از جثه یک کودک به جثه یک زن تغییر می کنددد،
روح او نیز از این دگرگونی بی بهره نخواهد ماند و این دگرگونی های روانی هیجان انگیز اس .ت
در این دوره باید به نظر و عقیده آنها احترام گذاشته شود و آنان را در تصمممیم گی ییری ه تکرش ا   
داد .در سده های اخیر پدران ،مادران و آموزگ دوک نارود نارا کک کککی و ب ار غول ی ییک دوره بدددیهی
نمی پندارند بلکه می کوشند شالوده آموزش و پرورش بر پ  اای ییه نیازها ای ک هکنآ هن دشاب کدو     
گی ییزه مربی ییان در
کودک را در یک قالب تربیتی محدود و غیر قابل انعطاف زیر فشار قرار ده .دن نا گ گ
اییین وظیفههه نوووین دو عام :تسا ل    

یکککی گستر  ملع ش رنشناو ا سسسس سسسی ،و دیگرری مش و تالک

مک     

سازگاری های دوران جوانی .فالسفه محافظه کار اجتماعی ،همه بر آنند که باید برای دورانی که
نوجوانی نامیده است راهی اندیشید و کاری انجام داد .دورنما ای نس هک رت ناوج ل

م زا عععع عععععیارها ا و

سنت های گذشته واگراییده اند دیگر پایبند قیود خ داونا گگگی و ارزش ها ای م هذ ببی نیس نت ددد»(می یید،
.) 33:1365
آیین سدره پوشی نزد زرتشتیان ،سنتی دینی است که برخاسته از ایمان و اعتقاد چندین ه هلاس راز   
می باشد که در دل مردمان این سرزمین بزرگ بویژه زرتشتیان یعنی وارثان به جا مانده از فره گن
و دین کهن ایرانی ریشه ای بس عمیق دوانده است .این آیین از گذشته های دور برای نوجواناننی
که آمادگی پذیرش دین زرتشتی را اعالم می کردند ،برگزار می شده است .آیین سدره پوشی به
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منزله زایش نوین است و در گویش دری گجراتی  NAVJOTنیز می گویند .از همین رو این آیین

را "نوزاد" یا "نوزات" نیز می نامند .سدره و کشتی نگاهبان آدمی در برابر سختی های بیرونی م ممی
باشد که به نع وان نماد و نشان بیرونی زرتشتیان شناخته شده است .ویژگی فرهنگ گگی و هوی ییت م للل ی
هر قومی با برگزاری جشن ها و رسوم ملی آن در طول تاریخ نمای ییان م ممی گردی ییده اس .ت

بادآ و

رسوم به نع وان یک جزء و فرهنگ به نع وان یک کل ،تاثیر متقابل بر یکدیگر داشته اند .هر آیینی
فلسفه و منطق خاص خود را دارد .این مراس ب رد م سس سسسیاری از ش هره ا ای زرتشتتی نش ششین مان دن ی ییزد،
تهران ،کرمان ،اصفهان ،شیراز ،زاهدان ،اهواز و کشورهای هندوستان ،آمریکا ،کانادا و  ...اجرا می
شود .که در این قسمت به بررسی آیین سدره پوشی در استان یزد پرداخته شده است .از این روی،
پژوهش حاضر مدخلی است تا با رویکردی مردم شناختی به آیین سدره پوشی در اس نات ی ییزد که
سابقه ای دیرینه دارد ،بپردازد .کوشش شده است تا در ای  خساپ هب شهوژپ ن س شهوژپ تالاو       
دسترسی پیدا کنیم.
ادبیات پژوهش

"بلوغ" که یک گذار تلقی می ش ،دو عب يحور و يندب تارييغت هيلك زا تسا ترا نيبام هك
كود يك و دوره كمال بوجود ميآيد .در اين دوران تع لدا

و يمسج

يم لتخم كدوك يحور   

گردد ،تغ يي رات جسمي عميق بوجود ميآيد ،قد و قامت تغ يي ر مي زفا لفط يورين ،دنك ا يم شي

      
   
   

يابد ،شكل اعضاء بدن با سابق تفاوت پيدا مي نك د ،اخالق و رفتار ثبات خود را از دست مي دهند،
عادات كود يك  ،خود را نك ار مي كشند ،طفل عروسك را نك ار انداخته و اميال جديد در او بوجود
ميآيد ،منافع وي كه تا آن وقت محدود به خانه و مدرسه بود تغ يي ر و هتفاي  عم م زا الو دودح      12
سالگي شروع و تا  18يا  22سالگي پايان ميپذيرد و م هب يگتسب هرود نيا تد عضو ،يگنهرف       
اقتصادي ،اجتما يع و جغرافيا يي دارد و بسته به جامعه ،زمان و مسائل فوق اين دوره كم و زياد مي
شود.
«اصطالح گذر یا گذار در واقع گذشتن و در آمدن از یک مرح  هلحرم هب هل ااا اااای دیگررر از حی ییات
زیستی و فرهنگی است ،که با آیین ها و مراس  م وووی ییژه ای همر  ها مم مممی ش .دو اای یین مناس بادآ ک و
رسومی ،مربوط به تغییر و تحول موقعیت اجتماعی و یا جنسی یک فرد هستند .این گذار ،در لحظه
های حساس زندگی انسان ،ثبت و رسمی کردن گذر از یک موقعی ییت ب قوم ه عععی ییت دیگراجراا م ممی
شود واز فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت اند .تغییرموقعیت ها در قلمرو مسایلی نظیر :تولد ،ب ،غول
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ازدواج ،پدرو مادرشدن ،پیشرفتتت ها ای تحص صصیلی ،تخصص صصی ش و لغش ند

گ و  ...چ رد نان
رم گگگ گگگ

زندگی انسان ها مهم بوده اند که معموال با دعوت به تجمع ،غذا دادن و جش و ن ی ییا آزم ه نو اا ااای

گوناگون و دشوار همراه شده اند" .گذار" بایسته هستی هدفمند است .زمان و زمانمندی ،جایگ ها ،،

موقعیت و لزوم هر پدیده را مشخص و برآورد می کندو هر پدیده تبعات و عوارضی دارد که باید
در زمان و موقعیت خاص با تمهیدی ویژه با آن روبرو شد و یا با پیش نگری ،ن گمها ننن ی ،دژکنش ششی
را که در کمین است ،ازمیان برداشت ( ».اسدیان .) 12:1384
«گذار نزد ادیان مختلف متفاوت است .سن بلوغ نزد زرتشتیان پانزده سالگی است .هرچند کودک

زرتشتی از همان اوان کودکی با آیین ها و مراسم وی ییژه آش  ان مم مممی ش امتجا گنهرفرد و دو ععععععع ی _
دینی خود می بالد ،اما آیین و مراسم"سدره پوش ششی"و "کشتتی ب ادن ننن"_ پوش ششیدن پی ییراهن س ففف یدو

گی انج  ما مم مممی
بستن کمربند آیینی_ و ورود و پذیرش به جامعه زرتشتی ب ببین ه لاس هدزناپ ات تف گگگگ گگگگ

گیرد.
جشن تکلیف در دین یهود برای پسران و دختران ،برمیتسوا و بت میتسوا نام دارد« .بر میتسوا و بت
میتسوا آیین یا مراسمی است که در طی آن پسران و دختران یهودی که بسن تکلیف رسیده اند آن
را جشن میگیرند .بر طبق شرع یهود ،زمانی که پسران یهودی به  ۱۳سالگی میرسند مکلف ش هد
و بر میتسوا میشوند .در دین یهود دختران در سن

یرسنددد .پ پپیش از به
گی ب کت ه للل ی ییف م مم 
 ۱۲س لا گ گ

تکلی ییی ف رس سسس یدن بچ ههه هه هراک لوئسم ردام و ردپ ،ا ااااااااا ا ااااا ای بچ ههه هه  ا ممم م ممم یباش نننن د( ».س لللل یمانی
اردستانی.)83 116:1 5
نخستین و اصلی ترین آیین که برای همه مسیحیان ضرورت دارد ،تعمید است کههه دارای مناسک
خاصی است« .انسان با تعمید به جامعه مسیحیت وارد می شود و رسالت دائمی کلیسا ا را بر هدهع    
می گیرد .این رسالت عبارت است از گواهی دادن به کارهای نجات بخش خدا ب و ه سس سسسیله عیس سسی.
به عقیده هر مسیحی ،تعمید وسیله ای است که خدا با آن همه آثار زندگی و مرگ عیس سسی را عطا
می کند .هر مسیحی فقط یک بار ،هنگام ورود به جامعه مسیحیت ،تعمید می پذیرد .تعمی یید اص الو
با گونه ای از شستشو انجام می گیرد( ».میشل « ) 49 : 1381نیمه دوم از سلوک و پیشرفت در زندگی

مسیحی "تایید" نامیده می شود .در نیمه اول (تعمید) بر نجات از گناه تاکی یید م ممی ش  و دو طط طططی آن،
خدا با فرد گناهکار آشتی می کند و وی را به زندگی بر اساس ایمان و اطاعت فرا می خواند .ولی
در نیمه دوم (تایید) بر جنبه مثبت ادای شهادت به آنچه خدا به وسیله ای عیسی برای بشریت محقق
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ساخته است و نیز بر کمک خواستن از روح القدوس برای انجام این وظیفه تاکید می شود .در دین
اسالم وقتي پسر يا دختر به س ّنّن مع ّيّي ين رسيدند و بالغ شدند ،به آنان "مکّلّلف" گفته مي شود .کسي
که به س ّنّن تک يل ف مي رسد ،بايد دستورهاي د يني را انجام دهد و به واجبات عم و دنک ل

هچنآ زا    

خداوند ممنوع ساخته (يع ين مح ّرّرمات) پرهيز ک دن  ...س لکت ن ی نارتخد یارب ف       9س یارب و یگلا   
پسران  15سالگی است( ».همان)25
کارکردهای مناسک گذار

 .1کارکردهای اجتماعی و فرهنگی« :آرنولد وان گنپ با گرد آوری داده هایی مرب لسغ هب طو    
تعمیدها ،نامزدی ها ،بارداری ،شروع دوره بلوغ ،تدفین و برپا کردن جشن ها در تماممی م بهاذ

و

تمامی دوره ها آنها را به صورت منظم به سه دوره تقسیم کرد که در اکثر ای یین جش  اه ن ااااای یین سه
مرحله حضور دارند(».فکوهی ) 15:1381
الف ) مرحله گسست یا پیش گذار(مناسک جدایی) :یعنی جدا ش  هورگ زا درف ند و

ی ییا موقعی ییت

پیشین خود ،در فرآیندگسستن از گذشته ،فرد جزئیات فرهنگ جامع رب ار ه اا ااای ب وت زا للی یید و ادامه
شیوه زندگی می آموزد .جدایی از گذشته ،مهمترین بخش مناسک گذار در هر لماکت زا هلحرم     
است« .مانند مناسک سوگواری ،از مرحله تدفین تا یادبودهای متعدد از جمله  :خ بش ،هسرپ ،مت   
هفت ،چله و شب سا .ل » (طبیبی ) 50:1371
گ ین و
ب) مرحله گذار (مناسک انتقال) :پس از گسستن از وضعیت پیشین ،فرد ط ططی مراسمممی سنگ گ
گاه طاقت فرسا که با توسل به نیروهای فوق طبیعی و نوعی ابهام ،پیچیدگی های طاع ففف ی و روان ننی
شدید نیز همراه است ،از پایگاه قبلی خود گذر کرده اما هنوز ب ج هلحرم ه دد دددی یید وارد نشدهه «مان دن
مراسم راز آموزی در دوران ب .غول  ترابع هب ددد ددددیگررر مراسمممی ک هرود زا راذگ ماگنه ناوجون ه     
کودکی به دوره جوانی یا از دوره زندگی فردی به زندگی جمعی منتقل می شود مان نتسبرمک دن   
نزد طوایف کرد اهل حق و ورود به جمخانه ،یا کشتی بندان نزد زرتشتی ها و آداب مشرف ش ند
نزد صوفیه( ».همان ) 50 - 51
ج) مرحله پیوستن و یا پسا گذار (مناسک الحاق) :پس از عبور از مرحله دوم ،فرد به پایگاه جدی یید
ن معر  هلحرم ف اا ااای اس هرود ناوج هک ت    
اجتماعی اش پیوند می خورد ،در واقع مرح هل پیوستن ن
کودکی راپشت سر می گذارد و با قبول مسئولیت های ناشی از بلوغ تبدیل به ی ییک فر  غلاب د مم م ممممی
شود.
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«هرچند" ویکتور ترنر" این سه مرحله را در چهار مرحله معروف خودتبیین می کند:

• مرحله گسست
• مرحله بحران
• مرحله جبران
• مرحله پیوند دوباره
که دو مرحله اول معادل همان مرحله گسست وان جنپ است( ».فکوهی ) 81 3 261:1
«مناسک گذار در جامعه محل تولید مثل قانون و احکام عمل می کند و در روند زندگی یک فرد
غالب می شود .موارد برای جامعه ای که آنها را تولید می کند ،ارزش محسوب می شوند .مناسک
گذار به فرد برای عبور از این مراحل که در واقع همان بحران های زندگگگی ی ییا تکام ان ل ممی ییده م ممی
شوند ،کمک می ک نن د .تا در جامعه جای بگیرد و در مقابل دیگران جایگاه اجتماعی خ دوخ صا   
را به دست آورد.

از دیگر کارکردهای مناسک گذار تقویت همبستگی گروهی است .آیین های گذار عالوه بر این
که مراسم شادمانی ،سوگواری و  ...هستند ،موقعیتی برای گردهمایی افر مج شنک و دا عع ع ععععی فر مها
م مم ی آورن  .د اا ای یی ن امر قت هب  وووو وی یی ت روحی یی ه جمع عع ی م مم ی انجام  د وو و ب دنز ه گگگگ گی مع  ان مم م مم ی بخشد » ...
(بیتس ) 82:1375
« .2کارکردهای روانی :مناسک گذار پختگی روحی و روانی به انسان می دهد و قدرت تشخیص
مسائل و تمیز مصلحت زندگی را به او می بخشدکه پس از گذراندن دوران سخت گذار در انسان
ایجاد می شود و مسئولیت های اجتماعی نظیرتشکیل خانواده ،پیدا کردن شغل مناسب و رویارویی
با مشکالت پیچیده زندگی را دارا خواهد بود.

 .3کارکردهای دینی :دین نیرویی قوی در زندگی بشر است .انس  اه نا نن نننی ییاز دارن ار ناهج هک د

  

معنی دار و سامان مند ببی نن د .آن ها نمی توانند این نظر را تحمیل ک نن د که جهان اساسا هرج و مرج
آمیز و مبتنی بر تصادف است .بنابراین فرد تازه بلوغ یافته با گذراندن آییین ها ای گ دودح ات راذ    
زیادی از این سردر گمی ها بیرون می آید( ».ریاحی پور ،مقاله ،سایت )Anthropology.ir
چارچوب نظری

برای بررسی تحلیلی این پژوهش از رهیافت های زیر استفاده شده است:

بررسی مردم شناختی مراسم گذار با تاکید بر آیین133 ...........................................................................
د.
دد دد

« .1رهیافت نمادگرایی :دسته اي از نظريات وجود دارند که بياني نمادين از دين ارائه م نهد ي

«به نظر انديشمندان این رويکرد ،نماد دین نع صري است که معاني عميق و متعددي را ب وص ه رت   
سربسته و متراکم در خود ذخيره مي سازد به نحوي که جز از طريق رمز گشا يي و تفسير نمي ت ناو
به مفهوم و مقصود نهفته در کنه آن دست پ رد دامن( .درک ادي ناکم ،ءايشا هب هيرظن نيا ياه     

    

مقدس ،اعمال مناسکي و  ...اشاره دارد).
 .2ک فيل وردگيرتز يکي از دين پژوهان نمادگرا معتقد است که نمادهاي د يني همانند اشياء و مکان
هاي مقدس ،اعم لا و يکسانم

ک م نک ي دد ددد».
 ...د درف هب ر عون  يانعم ريسفت مک شا يگدنز کککککک ک کک ککککککککک

(شجا يع زند ) 67 : 1380
 .3نظریة کارکردگرایی :مکتب کارکردگرایی مکتبی در پاسخ به مکتب تکام رگ ل اایییی و اش هعا
گرایی است .نظریة کارکردگرایی که برای تشریح اوضاع فرهنگی در لع وم اجتماعی ظهور یافت،
دارای سابقة بس طوالنی است .نظریه پردازانی که توانایی بکارگیری این نظریه را در زمین تحقی ییق
داشتند ،برانسیالو مالینوفسکی و اميل دورکيم و رادکلیف براون بودند« .کارکردگرایی در لغت به
معنای کار ویژه و نقش و وظیفه است .و نتایج حاصله و آثار عینی پدی ییده ها ای اجتما ععع ی را در بر
می گیرد .مفهوم کارکرد ،در مردم شناسی از طرفی نقش و وظی ةف هر جزء است در مجموعه یا کل
نظام و از طرفی دیگر باید دید این اجزاء چه همسازی هایی نیز با هم دارند زی ییرا براای تبییین ی ییک
پدیدة فرهنگی ابتدا باید لع ت وجودی آن را پیدا کرد و س ررب هب سپ سس س سسسسی ک .تخادرپ نآ درکرا
بنابراین به نظر کارکردگرایان ،هر پدیدة فرهنگی دارای کارکرد معینی است که به نحوی در دوام
و ادارة جامعه موثر می باشد( ».ستوده،رنجبر ) 80:1380
«به طور ک يل کارکردهاي دين از ديدگاه دورکيم را هاري آلپر چ ين ن برمي شمارد:
 دين براي نيروهاي اجتما يع از طريق ضوابط نفس و تقوا ،انضباط بخش است.
 از طريق مراسم و پيوندهايش ،انسجام بخش است .
 انتقال دادن ارزشهاي اجتما يع به نسل هاي بعدي حياتبخش است.
 با اميد و آرامش که الهام مي بخشد و چشم اندازهاي اخالقي ک  ناهج زا ه ن يم ناش دهد و    
معماي مرگ و احساس فقدان را حل مي کند ،خوشبختي بخش است .بنابراين از ديدگاه دورک مي
فرد د ني دار کسي است که از توانا يي عم يل و مناسکي بيشتري برخوردار است و ق تشيب ترد ر ار ي   
براي تحمل سختي هاي زندگي و نيز فائق آمدن برآنها از طريق کسب تقوا و انضباط ،ابراز پيوند با
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ديگر پيروان (انسجام) ،جامعه پذيري د يني و ايجاد آرامش ،ام ار يتخبشوخ ساسحا و دي

هبرجت     

مي کند( ».توس يل .) 59 : 1380 ،
«مال ني وفسکي نيز به پيروي از دورکيم ،دين و جادو را به قلمرو امور مقدس متعلق مي دان هشير و د   
آن را در فشارهاي زندگي و کنش هاي عاط يف جستجو مي کند که دين و جادو مي بايست انس نا
ها را از شر آنها رها سازند .بنابراين از نظر وي هم جادو و ه نيد م    اساس ًاًا هدننک هيلخت يتلصخ      
دارند .وي در توضيح ريشه دين و جادو معتقد است که هر هناسنا هاگ  ا رد  دوخ فادها بيقعت

    

سرخورده مي شوند به منظور تق يل ل سطح اضطراب و هراس خود به دين و جادو روي مي آورند و
جالب توجه است که بدانيم مناسک د يني زماني انجام مي گيرند که از لع م و دانش انس اک نا ري   
برنمي آيد( .هم لي تون« ) :51 7 137 ،به نظر براون ،مناسک ،باورداشت ه شارت ليلد ،ا ييييييي ه هيجوت و ا   

هاي مناسک اند و مي توان گفت که" :مناسک بيان نمادين و تنظيم شده برخي احساسات اند .پس

مي توان نشان داد ک  کسانم ه ک کرا ر  ياهد ا اد يصاخ يعامتج ر  ميظنت نمض هک دن ووووووووو وووووووووو ح ظف
احساساتي که ب  هعماج نامتخاس يان را ار نآ ،دنهد يم ليکشت زا

مي دهند( »".همان)

لسن هب يلسن لاقتنا رگيد           

 .4انسان شناسی تفسیری :به طور کلی نظریه پردازان آن در تالشند تا بگویند فرهنگ را نمی توان
مستقیم و بدون واسطه شناخت چون فرهنگ مجموعه ای از معانی است و دستیابی به این معاننی از
خالل نمادها و نشانه ها درک و تفسیر می شود .چهره های بارز انسان شناس سسی نمادددین عبارت :زا دن
کلیفورد گیرتز ،ویکتور ترنر ،دیوید اشنایدرو مری داگالس« .انسان شناسی نمادین برآن است که
نمادها به تنهایی دارای معانی مستقلی هستند که به همین صورت نی ییز تاثیرگ اذ ررری م ممی ک رد و دنن
زمان قرار گرفتن در مجمو ه هع اا ااای س اتخا ررری ب  رت گرز نن نننی ییز ش د هکلب ،هتشادن لعفنم لک ر نآ 

  

مجموعه نیز تاثیرگذاری می ک نن د( ».جعفری بائی) 49:1389 ،
روش شناسی

اساسی ترین روش های پژوهش در مر انش مد سس سسسی عبارت :زا دن دهاشم ه آ تکراشم هدهاشم  ،مممم مممممی ییز،
مصاحبه با مطلعین محلی ،استفاده از پرسش نامه ،آزمون های روان شناختی اجتما ععع ی ،سرگذشت
پژوهی ،مطالعه اسنادی و بررسی های موردی .اما از آنجا که محقق انسان شناسی ،طیف وسیعی از
مسائل را بررسی می کند ،باید در هر حت  قققی ییق می ییدانی ف ه شور و نون اا ااایی را ب اک ه ر گگ گگگیرد ک اب ه   
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نیازهای صحنه فرهنگی مورد مطالعه مطابقت داش و دنشاب هت

 رد اا ااای یین راس و نتخاس زا ات

نتخادرپ    

روندهای جدید تحقیق برای تکمیل کار خود بهره گیرند.

"روش ترکیبی" یکی از اشکال روشهای نوپدید مشاهده است که منظ ه شهوژپ رد نآ زا رو

ااا اااای

مردم شناسی ،استفاده از چند روش مناسب با موضوع پژوهش می باشد( ».ژ پلتو) 209 : 1375 ،

با توجه به این توضیحات روش اساسی این پ  زا شهوژ حححی ییث ماهی ییت ی ییک "روش ترکیب ببی" م ممی
باشد .دلیل اصلی اتخاذ "روش ترکیبی" همانگونه که (پرتی ،ژپلتو) نی ییز ذکر مم مممی ک :دن "تکمی ییل

روش ها با یکدیگر و رفع نقایص و کاستی های روش ها و تکنیک ها ب  دنچ زا هدافتسا ا ر  شو و

چند ابزار می باشد" .روش ترکیبی پژوهش حاضر شامل این روش ها است -1 :روش ژرف گنا ررر -2

مشاهده مستقیم  -3مصاحبه با مطلعین  -4مطالعه اسنادی و کتابخانه ای .در ای یین پ نوچمه شهوژ   
سایرپژوهش های مردم شناختی سعی شده است از روش های متداول در این رش .دوش هدافتسا هت   
پژوهش در این رشته در وه ةل اول متکی ب  شور ه ممی ییدانی است  ...بر لاثم یا

پژوهش ات ردرگ ررررریخ

 1394 / 08 / 12ساعت  5پسین با "موبد سهراب هنگامی" در آتشکده بزرگ زرتشتیان تهران درب هرا

وسایل سفره سدره پوشی و نمادهای هریک از آن وسایل مصاحبه ای داشته است که شامل:
عناصر نمادین در سفرة سدره پوشی و کارکرد های ان

 گل و برگ سبز :نماد سرسبزی وطبیعت و عطر و بوی خوش است.
 قرار دادن برگ های درخت سرو و شمشاد در درون سفره :برگ های درخت سر داشمش و و   
نشان طوالنی بودن عمر این درخت و پایداری و جاودانگی آن در تمام فصول سال اس  و ت پپیونددد
انسان با طبیعت را تداعی می کند.
 ظرفی از مخلوط برنج و آویشن :آویشن نشانه سبزی و عطر خوش است و بر ور دامن جن زز زززی و
برکت است.
 شربت گال :ب گالب عصاره گل و معطر اس ب ،ت وو وووی طر دنز و توا گگ گگگی م ممی ده تبرش و د   
روشنی و شیرین کامی را در دل خود دارد.
 نقل سفید :نمادی از شیرین کامی و س ففف یدی آن نم اپ دا کک کککی اس امن و ت دد دددی از زای ییش ،تول ،د
بالندگی و برکت دارد.
 کله قند با پوششی به رنگ سبز :قند نشانه شیرینی و شیرین کامی مراسم است و پوشش سبز آن
نشانه سبز بختی و زندگی است.
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 آینه زرتشت :آینه نماد روشنایی است و حتما باید باالی سفره جای گیرد .عک هب تشترز س    
معنای نگهبان این سفره و اطاعت از دستورات دینی اوست.
 کاسه آب و آویشن که درون آن سکه م ممی اندازن :د بآ

نشور هناشن ااا اااایی اس بس هک ت ززز ززززی و

برکت و رزق و روزی را در خود جای می دهد.
 کتاب اوستا :که سروده اشوزرتشت است راهنمای نیکی و درستی در این مراسم است که باید
سرلوحه زندگانی خود قرار دهیم.
 فرزندان در کنار این سفره و این نمادها لباس مقدس و پاک دین زرتشت را به تن می ک و دنن
عهد می بندند که یک زرتشتی واقعی و کامل باشند و فرامین این دین را ب وخ ه بب بببی و کام ارجا ل   
ک نن د و در برابر آیین های این دین مسئول باشند.
 لرک :در سینی بزرگی تمام میوه هایی که در همه فصول وجود دارد را در آن می چی نن د .م الث
اگر این مراسم در پاییز انجام گیرد چون بعضی از میوه ها مانند زردآلو یا آلو یا هلو وج دنرادن دو   
از خشک شده آنها در این مراسم استفاده می شود.
 کارکرد و نماد میوه های درون سینی لرک
 گردو و بادام :نماد طوالنی بودن عمر است ،چون ط لو

الوط ماداب و ودرگ تخرد رمع نننننن نننننننی

است.
 پسته :نشان از خندان بودن و شادی است.
 سنجد :نماد حیات و زندگی است.
 قیصی (برگه زردآلو) :رنگ زرد این میوه نماد نور خورشید و گرما است.
 نارگیل :جزو میوه های مقوی الهی است.
 لرک در مجموع به معنای میوه و آجیل مش رد هک تساشگ لک مر عفر تهج فلتخم مسا   

    

ی ،موبد سهههراب،
گرفتاری و مشکل به نع وان نشانه شیرین کامی از آن استفاده می شوددد( ».هنگ ما ی ی
 ، 1394 / 08 / 12آتشکده زرتشتیان تهران ،مصاحبه ساعت ) 17
تعریف مفاهیم

الف) سدره :واژه سدره) (Sedrehدر فرهنگ معین پیراهن سفید بی آستین است که زرتشتیان زی ییر
لباس می پوشند( .معین) 525:1363 4،
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ب) کشتتی :واژه کشتتی ( )Koshtiدرفره م گن عع عععین ب نعم ه اا ااای زن  دنبرمک ،را مم م ممممی باشد (مع ععین،
) 7302:1363
ج) آیین تشریف« :تشرف ،مجموعه ای از اعمال و مناسک و آیين های نمادین رای ییج در جوامع،
بویژه جوامع آیین گرای سنتی است که با گذار انسان از مرحله ای از حیات جسمانی ،یافرهنگی و
اجتماعی به مرحله ای دیگر همراه است( ».آریان پور ) 178:1357
د) گذار « :آداب و مناسکی است ،کمابیش مذهبی ،تقریبا در تمامی جوامع ،ک  هب ه ه عوقو ماگن     
حادثه ای بزرگ در زندگی مانند :تولد ،نام گذاری ،بلوغ ،ازدواج ،بهبودی از بیماری ،مرگ و ی ییا
گذار از پایگاهی به پایگاه اجتماعی دیگر به کار می رود .به عبارت دیگر این اصطالح ،مراحلی را
که فرد از دوره ای به دوره دیگر از زندگی فردی و اجتماعی خود با انجام آداب و مناس  ک

وووی ییژه

می گذرد را در بر می گیرد( ».تی شفر) 8368:1391 ،
ه) بلوغ« :بلوغ دگرگونی های جس ام ننی و جنس سسی و ب اور تالوحت نآ هارمه ه ننن ن نننننی اس .ت

 اب ااااای یین

دگرگونی ها ،انسان از دوران کودکی به دورة دیگری از حیات اجتماعی و فرهنگ گگی خ ،دو یع ننن ی
نوجوانی گام می نهد و وظایف و تکالیفی را پذیرا می شود ،یا به او مح لو مم مممی گردددد .او در ای یین
زمان ،خویشتن را در عرصه های زیستی و اجتماعی به گونه ای متفاوت درمی یابد و در جامع هب ه   
نع وان نع صری ویژه پذیرفته می شود( ».دهخدا) 3082:1377 ،
یافته های پژوهش
نحوه اجرای مراسم سدره پوشی

فرزند بین  7- 15سالگی پس از یادگیری تعلیمات دی ننن ی و اوس هات اای بایس هت  ،،والدددین او ،روزی را
برای برگزاری مراسم سدره پوشی معین و خویش ادنوا ننن و دوس رب ار دوخ نات ااا اااای شر  رد تک اای یین
مراسم دعوت می ک نن د .در این روز ابتدا در وسط سالن یا اتاقی که قرار است ای یین مراس رازگرب م   
شود ،سفره بزرگی پهن کرده و در چهار گوشه آن چهار چراغ یا ش  نشور عم مم مممینماینددد .در می ییان
سفره نیز یک مجمر آتش ،یک ظرف پر از لوبان ،چوب صندل ،عود و سا ایر گیاهاننن خ ،وب شو   
یک سینی پر از میوه جات خشک شامل پسته ،بادام ،گردو ،قیسی ،سنجد ،برگه زردآلو و نارگی ییل
که مقداری نقل و شیرینی روی آن پاشیده شده و زرتشتیان آن را لرک می گویند و مقداری گل
و سبزه در گلدان و کمی آویشن و برنج مخلوط با سنجد و شیرینی در یک ظرف قرار م ممی ده .دن
وقتی تمام اینها در سفره گذاشته شد و میهمان ها دور سفره نشستند مراسم اصلی شروع م ممی ش .دو
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پسر یا دختری که باید سدره پوش شود پس از استحمام و پوشیدن سدره و در یک طرف سفره به
گونه ای که رویش به طرف خورشید باش  ،د مم مممی نش ششیند .موب  فرط رد د

دد دددیگررر س ربور و هرف وو وووی

نوجوان قرار گرفته و مراسم را با سرودن اورمزدیشت آغ  زا مم مممی ک .دن پ زا سپ اا ااای ییان ی ییافتن قرائت
اورمزدیشت موبد به طرف دیگر سفره رفته و پشت سر نوجوان می ایستد و کشتی به کمرش بس هت
می شود .سپس نوجوان آستین های موبد را از هر دو طرف در دست گرفته و ب  مه وا ا پپ پپپیونددد م ممی
شود .هنگامی که عمل بستن کشتی تمام شد نوجوان به جای خود می نش ششیند و موب ج هب د ااا اااای اول
خود برگشته و روبروی او ایستاده و اوستای تندرستی را به نام نوجوان می سراید و در حال سرودن
آویشن و برنج و شیرینی مخلوط را به تدریج به سر او می ریزد .پس از پایان یافتن قس هذم تم بب بببی
سدره پوشی ،والدین و دوستان و خویشان ضمن عرض شادباش ،هدایای خود را تقدیم می ک نن د و
سپس از میهمانان پذیرایی می شود که تقسیم لرک بین حاضرین نیز شامل می شوددد .البته ی ییادآور
می شویم این سفره می تواند بر روی زمین یا بر روی میز چیده شود.
ویژگی سدره و کشتی

 .1سدره"« :سدره") (sedreکه نام اوستایی آن " ُوُوهو َمَمنو َوَوستَرَر") (Vohu manu vastraم ممی باشد
به معنای پوشش یا جامه و هومنی (نیک اندیشی) است .سدره پیراهنی است گشاد با آستینی کوتاه
و بدون یقه که از  9قسمت ( 6تکه پارچه و  3درز) دوخته م ممی ش ،مشپ سنج زا هتشذگ رد و دو     
پنبه و یا ابریشم بوده است اما در حال حاضر سدره معموال ازپارچه پنبه ای و ململ تهی ییه م ممی ش .دو
این پارچه سفید رنگ است که نماد پاکی است و دارای دو کیسه دوخت رب کچوک هدش ه
آن ،یکی در جلوی سینه ونزدیک ق بل

ر وووو وووووی

که گریبان ) (Garibanیا کرفه ) (Kerfeخوان  هد مم مممی ش دو

ک ع هب ه قققق ققی یی ده زرتش تت تیان م نگ نمو جج جین هه ه هوم تت ت ) ،(Homatهوخ تت ت ) (Hookhtو هورش تت ت
) (Havareshtاست یعنی سه اصل بزرگ آیین زرتشتی ،اندیشه نیک ،گفتار نی ییک و کر  راد ننی ییک
که فرد زرتشتی باید بکوشد تا این سه صفت را در خود پرورش دهد و یادآور آن اس  هک ت همه    
کردارهای نیک انسان روی ه هتشابنا م    شدهه و او را ب اش ه دد دددی و خوش خب تتی م ممی رس و دنا کککیسههه
دیگرکه در پشت قرار دارد گرده ) (Gordeخوانده می شود و نشانگر خویشکاری یک بهدددین در
کار و تالش برای نو کردن همیشگی جهان و پیشبرد نیکی در گیتی اس .ت

شترز تت تتتیان س رد ار هرد

زیر لباس های خود می پوشند .به عقیده زرتشتیان سدره جامه ستایش و بندگی اهورامزدا و به منزله
زره و جوشنی است که پوشنده را از شر تمایالت نفسانی و صفات رذلیه حفظ کند .سفیدی سدره

بررسی مردم شناختی مراسم گذار با تاکید بر آیین139 ...........................................................................

نشانی از آن است که فرد زرتشتی باید ق بل

و روح خود را مانند آن سفید و بی آالیش نگه دارد و

از اعمال ناشایست دوری گزیند .باپوشيدن اين جامه ساده ،س يف د و پاك ،انسان همان گنرمه و دن   
ِی رن ه گ اا ااای دیگررر است
آن ميگردد .هم رنگ ديگر زرتشتيان مي شود .سپیدی ،خود آمیختگ ِی
ِی زیبای باشنده در گیتی در یگانگی سپید با هم آمیختههه م ممی ش .دنو دس ر ،ه   
بدین معنا که رنگارنگ ِی
پوشش مناسبی است برای بستن کشتی بر روی آن( ».آذرگشسب ) 258:1384
 .2کشتی "« :کشتی" ) (Koshtiکه نام اوستایی آن " ِئِئَاَاویا نَاَا گه ِنِن ") (Aevya anghenم ممی باش ،د
معنای کمربند را می رساند .بندی است باریک و ب نل د که از  72نخ از پش نز تسد هب دنفسوگ م

  

موبد بافته می شود .این  72نخ را هنگام بافتن به  6قسمت که هر یک دارای  12رشته است تقس سسیم
می ک نن د و به هم می بافند .عدد  72کنایه از  72فصل یسنا ک ارپ ه ر ت ج رر رررررین بخ  اتسوا ش ا و تس
گاتاها را درون خود دارد ،می باشد .عدد  12اشاره به  12ماه سال و دع د  6اش هب هرا     6گهنب را ی ییا
دوره های نمادین آفرینش وپیدایش هستی دارد .زمانی که عمل بافتن کشتی تمام شد ،گر ه ه اا ااایی
به دو سر کشتی زده میشود .زرتشتیان کشتی را سه دور بر روی سدره به دور کمر مم مممی بندن رد د
دور اول بدون گره و در دور دوم دو گره به جلو و در دور سوم دو گره از پشت سر به کشتی م ممی
زنند .در عهد باستان کشتی از پشم گوس نف د و موی بز و شتر و حتی از پنبه بافته می شد .کشتی ،بند
بندگی اهورامزداست و افراد زرتشتی از زن و مرد و کوچک و بزرگ وظیفههه دارنددد هم رد و هراو
هر حال آن را به کمر خود ببندند و از خود دور نک نن د .زمانی که افراد استحمام می ک نن د و یا موقع
شنا و زنان در هنگام عادت ماهیانه می توانند کشتی را از کمر خود ب ننک زا دد ددد .كشت ييي بس هناشن نت   
پیوند و پيمان بهدين با خویشتن خووویش و دیگررر نیکاننن و وه  نا گگگیت تتی و هر تسا نآ رد هچ نآ    
(طبیعت یا آخشیج ها) و سرانجام با اهورامزدا می باشد .با پوشيدن سدره ،بهدين جامه خدمت دين
را به بر مي نك د و با بستن كشتي كمر خدمت ب بآ يناهج ات ددنب يم نايم ه اد  ،،،،،،،، ،،،،،،،آزاد و ب زا رود

جنگ ،ناداري و … بسازد .نام ورزش ُکُکشتی نیز از همین جا مایه گرفته است که در مفهوم گرفتن

کمر یکدیگر و زورآزمایی بوده است .در ادبیات پارسی واژه "زنار" نیز براای کشتتی زرتشتتیان و
بندی که عیسویان بر میان می بندند آمده است.

در تیریشت کرده  6بندهای  4و  5آمده:
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"ای زرتشت اسپنتمان ،با چشمان درخشان ،ب نل د باال و بسیار نیرومند ،توانا و چاالک در فروغ پرواز
کند به سنی که مرد برای نخستین بار کشتی ببندد و برای نخستین بار نیرو گیرد و برای نخستین بار
به بلوغ رسد( »".همان ) 264

چگونگی کشتی بستن و فلسفة آن

دکتر موبد محراب وحیدی 1در زمینه چگونگی کشتی بستن می گوید« :کشتی ،در هنگ رجا ما اا ااای

آیین ،سه  ٣بار به دو ِرِر میان می گردد و چهار  ٤بار گره می خورد ،دو گر  رد تسخن ه پپ پ پپپپیش رو و
دو گره پایانی در پشت .عدد سه ،همیشه نماد اندیشه ،گفتار و کردار نیک است؛ ابزاری ک نآ اب ه   
می توان فروهر درون را پاالند و گسترد و پرورش داد که تنها راه پیوستن به جهان و جهان آفرررین
است .عدد چهار ،در فرهنگ ایران دست ک  دامن م د  و چچ چچچی ییز اس سست :الففف -چه خآ را شش شششیج :نع صررر
بنیادین هستی ،آب ،هوا ،زمین و آتش .ب -چهار نی ییروی درون ننی انس :نا  گنهرف رد هک ااا اااای ییران و
بسته به زمان با نام های گوناگون از آنها یاد شده است :وهمننن و م و شوگ و ها

مار    ـ خر ت( د مممی ییز

دهنده و پیوند دهنده) و دین (چشم بینا در تاریکی) و جان و روان (آگاه بود) بر این پایه مفه و مو
آرش از زدن چهار گره آن است که همه آخشیج ها و نیروهای به هم آورنده انسان ب  مه ه پپ پپپیونددد
گی و آرام اتنپس( هدناسر مزال ش    
می خورند و در هم آمیخته می شوند تا او را از درون به هم نها گ گ
آرمیتی) و راه شادی دیرپا و پیشرفت همیشگی (هور َوَوتات ِرِرِمِمَاَاتات) را برایش هموار سازند.
طریقة بستن کشتی

 -1ابتدا وسط کشتی را انتخاب کرده و انگشت میانی دست چپ را داخل آن قر رس ود و هداد را   
آن را به هر دست می گیریم.
 -2سپس انگشت میانی دست چپ را در میا ِنِن دو الیه کشتی گذاشته س  سپ اای یین س ِرِر هک ار هتسب     
اکنون در دست چپ قرار دارد به سوی باال برده و سر دیگر (راست) را آزاد رها می کنیم.
 -3با دست راست کشتی را به دو قسمت مساوی تقسیم می کنیم.
 -4نحوه گذاشتن انگشت میانی دست در میان کشتی.
 -5اکنون انگشت میانی دست راست را ،در حالی که کف دست راس تسد فک ربارب رد ار ت     
چپ گذاشته ایم ،به میان دو الیه کشتی برده و آن را به سوی بیرون (سر آزا ِدِد دس  )تسار ت
آوریم تا جایی که کمابیش  10تا  02سانتی متر به پایان آن مانده باشد.
 -6بدین گونه کشتی را به دو نیمه برابر بخش کرده و آن را در دست داریم.

مم م ممممی
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 -7چگونگی نگاه داشتن دست ها در هنگام آغاز نیایش باید بدین گونه باشد.
آغاز نیایش

بخشی از نیایش ها یی که در هنگام بستن کشتی بر روی سدره خوانده می شود به قرار زیر است.
به خشنودي اهورامزدا

ْخ َنَنْشْشئو َرْتْت َ.ر َاَاهو ِهِهَرَر َ .مَمزداو
ْخ

انديشه ن كي

ْخ َتَت  .ه ْرَوَو ْر َتَتْشْش َ .مَزَزَيَي َمئي ِدِده
هوَمَم َتَت  .هو ْخ
َمَم ِنِنشنی و ِوِوُگُگش ننن ی و ِنِنُکُکش ننن ی ،ت ننن ی و روانننی ،گیتتتی و می ون ِ ،،شِشِژِژَاَا َمَهَه َم وگ ه

 هَنَن َوَو ان ههه ههههی

 ،گفتار ن كي

و كردار ن كي

را می ستایم

از هر دروغ و ناشایستی که از اندیشه و گفت م رادرک و را ننن نننن ،از ت و نم ناور و ن

َاَاواخش و َپَپشیمانِ ،پِپه ِتَپَپ ِتت ُهُهم.

در گیتی و مینوی من سر زده ،پشیمانم و باز می گردم.

شکسته باد اهریمن ( ٣بار)

شکسته باد دروغ و بداندیشی ٣( .بار)

ِزِزَرَرشتيا  .چيستيا َ .مَمز َدَده داتيا َ .شَشَاَائ نْوْو يا َ .نَنِئِئَدَدياو ْ .گْگْنْنَوَوه ْوْويا  .ما َيَيَدَدْزْزسنوايش

من اکنون بر واب نيا  ر هك م

نيرت تسار

      دان اد ادزم ش د كاپ و كين نيد ه     

زرتشتي است.

جمله آخر تنها در هنگام آیین سدره پوشی بر  هدروآ نابز  مم م ممممی ش هک تسا تسانعم نادب و دو

   

گرونده از هر آنچه تا کنون در زندگی از او سرزده که زیان بار بوده و از کنش بدانها ناخرسند می
باشد ،ابراز پشیمانی می کند و می خواهد که از اینگونه اندیشه ،گفتار و کردار دور شده و دیگر به
راه راستی برود .سپس نیز خواستار شکست و دورافکندن دروغ و بداندیشی می شود.

این بدان آرش (معنا) نیست که از انسان (ک ف راک رد هراومه ه را گگگ گگگگی ییری از زندگگگی اس  )ت دددیگررر
هرگز کاری سر نخواهد زد که وجدان آگاه او از ناشایسته بودنش آگاه نباش .د چ رگا ننننننن ین ش و د
بهدین خواست که در هنگام نیایش ،از آن کنش در پیش وجدان آگاه خود یاد کرده و با پذیرش
کامل آن ،از آن ابراز پشیمانی کند و دوری بجوید ،می تواند ب هنومن ه    ی ییک اب  زا ،راز اای یین بخش
دوباره بهره گیرد .تنها ابرازکالمی از پذیرش و پشیمانی بسنده نیست و اگر در پی کنش ما زیانی به
چیزی یا کسی رسیده است بایست که آن را به شیوه خردمندانه جبران نماییم.
َاَات ِ .وِو  .س َتَتئوتا  .ئَاَا وجائي َ .مَمزدا ْ .گْگْنْنَاَاهاچا.
َوَوَيَيت َ .اَاشا َ .تَتواچا  .ايسائي چا.
داتا ْ .نْنَاَاگ ِهِهه اوش َ .دَدِرِرَاَات ُ .وُوهو َ .مَم َنَنن ْگْگها.
َهَه يي تيا ْ .رَوَو ْر ْشْشتام  .ه َيَيت َ .وَوسنا َ .رْفْف َرش ِتْوْو ِتم.
س َتَتئومي ِ .شِشَاَام … ِشِشَاَام ُ .وُوهو َ .وَوهيشِتِتم َ .اَاستي… او
اوشتا َ .اَاهمائي  .ه َيَيت َ .اَاشا يي َ .وَوهي

ْشْشتائي ِ .شِشَاَاـم…

اي خداوند خرد ،من ستايشگر تو بوده و تا زماني كه مرا تاب و توان است.
به راه راستي خواهم رفت و ستايشگر تو خواهم ماند.
و كارهاي خود را بر پايه منش ن كي

ْشْشتا َ .اَاستي…

طریقه گرفتن کشتی در دست

كه جهان را همواره تازه می ک نن د و پیشرفت می دهند.
مي ستايم راستي را .راستي بهترين ن يكي است .خرسندي است.
خرسندي براي كسي است كه راستي را براي بهترين راستي بخواهد.

 -1میان کشتی که روی انگشت میان دست چپ جا دارد.
 -2کشتی را با دو دست می گیریم.

و آ يي ن زندگاني انجام خواهم داد.
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 -3کشتی را بر لبان گذاشته ،بر پیوند و پیمان خود بوسه ای می زنیم ،آن را باال بر نامشچ رب ،هد    
نیز می زنیم و سپس دو سر آزاد کشتی را رها کرده و میان را بر روی شکم می گذاریم.
 -4کشتی را از دو سو کشیده و به پشت می بریم.
 -5کشتی را به پیش می آوریم .گره دوم را در دست چپ و از باال به پا ایین و ب رت ه تتی ییب اش لاک
فوق می زنیم .سپس کشتی به پشت می رود و برای گره های پشت آماده می شویم.
اکنون گره های پشت را می زنیم .یک بار اشم وهو را خوانده و پس از رسیدن به "اوش سا ات تت تتتی"
برابر با "خرسندی است" گره نخست را ،از راست و با گفتن "اوشتا اهمایی" برابر اب     "خرسندددی

برای" گره دوم را ،از چپ می زنیم) 11 – 12 ( .

ِشِشَاَام ُ .وُوهو َ .وَوهيشِتِتم َ .اَاستي… او ْشْشتا َ .اَاستي…اوشتا َ .اَاهمائي  .ه َيَيت َ .اَاشا يي

مي ستايم راستي را  .راستي بهترين ن يكي

...

است .خرسندي است.

خرسندي براي كسي كه راستي را براي بهترين راستي بخواهد .گره دوم را دست چپ و از باال به
پایین به ترتیب اشکال فوق می زنیم)13–16( .

اگر از درازای کشتی چیزی بازمانده باشد آن را در کشتی دور کمر می تابانیم تا آویزان نماند.
اکنون گره ها زده شده اند و هنگام سرودن فرورانه است .انگشتان شست دو دست را مطابق ش لک
فوق ،بر روی کمر ،در زیر کشتی برده و باقی انگشتان را بر روی آنها می گذاریم.
اکنون گره ها زده شده اند و هنگام سرودن فرورانه مطابق زیر است.
َمَم َيَيَدَدْزْزسنو َ .اَاهمي .

مزدا پرستم.

َمَمز َيَيَدَدسنو َ .رَرَزَزتو ْشْشتريش َ .رْفْف َر َوَوران ِهِه  .آستو َتَتسچا َ .رْفْف َر َتَتِرِرَوَوسچا

برمي گز ني م كه مزدا پرست زرتشتي باشم ،با ستايش ها و باورها.

آستو ِيِيه  .هوَمَمِتِتم َ .مَمن

ْوْو.

ْخِتِتم َ .وَوچ
آستويه  .هو ْخ
آستويه ْ .رَوَوْهْه ْر ِتْشْش ِتم َ .يَيْشْشئ

ْوْو.

ِنِنَتَتُوُوم.

انديشه ن كي

را مي ستايم.

گفتار ن كي

را مي ستايم.

كردار ن كي

را مي ستايم.

آستويه ِ .ئِئَدَدنام ْ .نْنَوَوگوهيم  .ما َيَيَدَدْزْزس ين م

دين بهي مزداپرستي را مي ستايم.

َرْفْف َرسپا َيَيئ ْوْو ْ .ذْذِخِخرام  .نيذاس ِنِنئي  .تي ِشِشم ِ .ئِئَخَخت َدَدَوَوتام َ .شَشَاَائ نْوْو يم

که آزادی و آزادگی می بخشد ،جنگ افزار را نك ار مي نهد،

ياها يي  .ت ني امچا  .بو

و انسان را با خویشتن و سامان جهان زنده یگانه می سازد.

ْشْش ِيِيه ئين  .ت ني امچا.

مزي ْشْشتاچا َ .وَوهي ْشْشتاچا  .سِئِئَرَر شتاچا  .يا  .آهوئيريش َ .رَرَزَزتو ْتْتْشْشريش

كه (برای من) از دين ها يي كه هستند و خواهند بود برتريننن و بهتر نيرتابيز و ني   
است .که اهورایی است و زرتشتی.

َاَاهورائي َ .مَمزدائي  .ويسپا ُ .وُوهو  .چي َنَنهمي

اهورامزدا ،خداي دانا را ،بنیان همه نیکی ها مي دانم.

ِئِئَاَاشا َ .اَاستي َ .نَنِئِئَدَدياو  .ماز َيَيَدَدسن ئُوُو يش  .آستو ايتيش

اين است ستايش دين مزداپرستي.

َسَسَجَج ِ .مِم ِ .هِهْگْگْنْنَوَوَاَاه َ .مَمزدا … ( ٣بار خواندن)
اشم وهو ()١

به ياري من بيا اي اهورامزدا ٣( .بار)
راستي بهترين ن يكي است .خرسندي است .خرسندي براي كسي است يتسار هك   
را براي بهترين راستي بخواهد.
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خواندن سرودن "همازور بیم"

اکنون نوبت سرودن "همازور بیم" یا سرود یگانگی اس .ت

 رد اای یین هنگ و هدننکرازگرب ما دوزون    

دستان یکدیگر را گرفته و با هم آوایی سرود همازوری سر می دهند.
بشود كه همگي هم پيوند باشيم .با همه اشوان و ن كي ان هم پيوند باشيم.

َهَهما زور بيم َ .هَهما زو ِرِر َهَهما اشو بيم
هما زو ِرِر وي ْشْش كر ِفِفه بيم  .هم كرف ِهِه ِيِي ِكِكر ِفِفه كاران بيم
دور از نَوَو اه و نَوَو اه كاران ب .مي  مه ِكِك رِفِف  ه ِيِي

سَبَب ِتِت و ناكين و نايتشك ه     

َوَوها ِنِن هفت كشور زمين بيم.
بسر گ کبس و گرزب .لپ دونیچ رذ

در انجام دادن كار ن كي

هم پيوند باشيم .با ن كي وكاران در كردن ماگمه كين راك    

باشيم.
از كارهاي ناپسند و نادرست دوري ج مه اب و مييو ه شترز( نايتشك هتسب  تتت ت تت تتتتتتتیان) و
خوبان همه سرزمين ها همگام باشيم.

داش و مرخ و و سآ ان نام          

در هنگام گذر از پل بزرگ چینود ما را ب رذگ یناسآو یداش ،یمرخ ،یکبس ه

    

ودوارنی یا دادار اورمزد.

بده ،ای اورمزد بخشاینده.

او آنه فشوم اخوان اشوان .روشن گروثمان هماخاره مان اوررس ای دا   

به آن بهترین هستی های پاک روشن گروسمان به خرم  ام یگشیمه ی را ،ناسرب     

دادار اورمزد.

ای اورمزد بخشاینده.

اشم وهو ()1

راستي بهترين ن يكي است .خرسندي است .خرسندي براي كسي اس يتسار هك ت    
را براي بهترين راستي بخواهد.

و با خواندن چند جمله زیر نیایش را به پایان می بریم :
پیروز باد َخَخرو ِهِه َاَاوی َژَژه َوَوهدی ِنِن ماز َدَد َیَیسنان ()3
پیروز باد دین نیک و با شکوه مزدیسنی اشم وهو ()١
ِپِپه اورمزد و امشاسپندان کامه باد ...
ایدون باد  .ایدون ترج باد.
اشم وهو ()١
اکنون نوزود در جای خود می ایستد یا می نشیند و برگزارک نن ده با خواندن مانترای تندرستی براای
او آرزوی تندرستی ،شادی و زندگانی خوب و پربار می نماید.
شایسته ترین شادباش های ما ارمغان باد به همگی گروندگان به دین بهی زرتشتی و بازگشتگان به
خویشتن خویش .بی گم گ نا زز زززینش چ ننن ین راه ههی ،ک سار هار انامه ه تتت تتتتی و درستتی م ممی باش هب د   
خشنودی و آرامش خواهد انجامید و رسایی و جاودانگی و خوشباشی همیشگی را در پیش خواهد
داشت.
کسی که در پرتو خرد افزاینده وبا دلی پاک
اندیشه و گفتار و کردارش نیک
و با راستی و درستی هماهنگ باشد
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مزدا اهورا با توانایی و مهر خویش
به او رسایی و جاودانگی ارزانی می دارد
گاتاها ،سرود دوازده (یسنا ) ٤٧
نو کردن کشتی

هر فرد زرتشتی بایستی در هر شبانه روز پنج بار در پنج گاه کشتتی خ دناوخ اب ار دو ن هاتسوا  اا ااااااای
بایسته نو کند .برای نو کردن کشتی اوستای "سروش واج" را خوانده و هنگامی که جمله "نمسچا

یا آرمه ئی تیش ایژاچا" بمعنای (نماز به فروتنی و غیرت ایمان می خوانم) را سه بار تکرار می کند

و پس از آن بایستی دو بار "یتا اهو وئیریو" بمع ب یتسه رورس هک روطنامه( یان ر تسا هدیزگ ))))))) ))))))))
بخواند که با خواندن آن گره های بسته کشتی را باز می کند .در این هنگام با انگشت میانی دست

چپ ،کشتی را از میان به دو قسمت مساوی تقسیم و در دستان نگ  ه مم مممی دارد و ب طسو تشگنا ا    
دست راست انتهای آزاد دیگر را که دو سر شک  تت تتتی میباشددد نگ و هتشاد ه ار دوخ  هدامآ ا رج اا ااا اااااای
اوستای کشتی افزون که قبال به تفصیل توضیح داده شده است می نماید( ».وحیدی ،موبد محراب،
 ، 1394 / 08 / 08آتشکده زرتشتیان تهران ،مصاحبه ساعت  6پسین)
آیین ها و انجام مراسم آن یکی از تبلورات فرهنگی در جامعه است و اهرمی قوی براای انس و ماج
وحدت می باشد .انجام این آیین ها کارکردهای پنهان و آشکار زیادی در درون خود دارند که با
انجام آنها کارکردهای دینی ،اجتماعی ،فرهنگی ،روانی ،اقتصادی و سیاسی عینیت یافته و به کل ل
ل
جامعه و افراد برمی گردد .با انجام مراسمی که بصورت گروهی و جمع ععی انج  ما گگگی ییرد ،رب هوالع   
ایجاد وحدت و انسجام بین افراد ،الزام حضور در این مراسم با ثع

از بین رفتن بسیاری از کدورت

ها در بین افراد می شود .بروز احساس آرامش و امنیت روانی در این مراس  رد م بب بببین افر دا حاضررر
بسیار موج می زند .انجام آیین ها بخصوص اگر به ص مج هتسد ترو عع ع ععععی اجر هرازبا ،دنوش ا ااا اااایی
هستند که جامعه از طریق آنها همبستگی خود را تقویت می ک .دن يد زا نيد د يارب ميکرود هاگ      
نيروه  يعامتجا يا ا طباوض قيرط ز

سا شخب طابضنا ،اوقت و سفن تتتتتتتتتتتتتتتتتت ت و از طر و مسارم قي   

پيوندهايش ،انسجام بخش و انتقال دادن ارزشهاي اجتما يع

به نسل هاي بعدي حياتبخش است.

بنابراين از ديدگاه دورکيم فرد د ني دار کسي است که از توانا يي عم يل و مناسکي بيشتري برخوردار
است و قدرت بيشتري را براي تحمل سختي هاي زندگي و نيز فائق آمدن برآنه  ا ااز طر بسک قي
تقوا و انضباط ،ابراز پيوند با ديگر پيروان (انسجام) ،جامعه پذيري د و ديما ،شمارآ داجيا و يني   
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احساس خوشبختي را تجربه مي کنددر برگزاری مراسم و آیین ها اشیاء و لوازم وابزارهای مرب طو
به مراسم شکل نمادین به خود می گیرند و اهمیت پیدا می کنند و حکم یادآوری و تداعی ک هدنن
آن مراسم خاص می شوند و جنبه تعهد و احترام را بخود می گیرند .ک نيد زا يکي زتريگدروفيل    
پژوهان نمادگرا معتقد است که نمادهاي د يني همانند اشياء و مکان هاي مقدس ،اعمال مناس و يک
 ...به فرد در نوع تفسير معناي زندگي اش کمک مي کند .انجام مراسم نیز با ثع

ادامه حی ییاط ی ییک

جامعه و افراد گروه می شود .در زم  ماجنا نا اا ااای یین مراس هدرکراک م اا ااای زی ییادی ب وهظ ه ر و  زورب    
می رسند ازجمله :کارکردهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاس سسی استتت .انجاممم مراس دس م ره   
پوشی نوجوانان در دین زرتشت یکی از مراسم باشکوه است ک شترز درف ره ه تت تت تتتتتی ب لوط رد غلا
دوران زندگی خود آن را انجام داده است .این مراسم گاهی به صورت شخصی و بیشتر اوقات به
صورت همگانی اجرا می شود و افراد در کنار یکدیگر قرار گرفته و طی مراسمممی زرتشتتی ش ند
یکی از اعضای خانواده را جشن می گیرند .در این مراسم ادعیه هایی توس ناوخ نادبوم ط ددد دددده م ممی
شود و بعضی از دعاها باید به صورت دسته جمعی خوانده شود که ای یین دس مج هت عع عععی خوان رد ند
انسجام و وحدت و آرامش روانی افراد بسیار موثر و مفید خواهد بود.
جمع بندی

 -1در همه ادیان به صورت مشترک طبق آیین های مش  هبا اای یین مراس  ماجنا م ممم ممممی گی ییرد(.دی زا ن
دیدگاه دورکیم)
 -2سن سدره پوشی در پسران و دختران بین 15

 7-سال می باشد.

 -3در شهرهای مذهبی مانند یزد ،این مراسم سنتی تر برگزار می گردد.
 -4در برگزاری این آیین ها انسجام و وحدت بین اعضاء جامعه و وفاق و همدلی ب ببین آنه  ا ببیشتررر
جلوه می کند و افراد از حال و روز یکدیگر خبردار می شوند و اگر کسی دچار بحران یا ن حارا تتی
و گرفتاررری ش ه اب ،دشاب هد مممممم می یی اری و مشار س تک

اااا ایرین گر ب شلکشم و راک زا هر اد ش  هت مممممممم م مم ی

شود(.انسجام از دیدگاه دورکیم و نظریه کارکرد گرایی)
 -5هر چقدر به این مراسم و آیین ها ارج و احترام گذاشته شود ،نسل ها ای بعدددی ب ه ا وووی ییت و با
انگیزه تر مفاهیم فرهنگی را به نسل های بعد انتقال می دهند(.کارکردهای دین از دیدگاه دورکیم)
 -6در جشن ها با استفاده از نظریه مبادله به صورت انتقال کاال ،هدیه و پیشکش مبادله می شود که
کارکرد اقتصادی (اجتماعی درون گروهی) دارد(.نظریه کوال)

...................................................641پژوهشهای جامعه شناختی ،سال یازدهم ،شماره اول ،بهار 6931

 -7در این جشن ها و مراسم که اغ بل

به صورت همگانی و دسته جمعی برگ  راز مم مممی ش رب ،دو اا ااای

افرادی که در صحنه های سیاسی فعالیت دارند ،پایگاهی جهت آشنایی آنها با سایر افراد ،دی ییدگاه
ها و نظراتشان می شود .مانند نمایندگان مجلس و روسای انجمن های دینی که حضورشان در این
مراسم با ثع

تبلیغ برای آنها و شناسایی وی خواهد شد(.کارکردهای اجتماعی ،فرهنگی ،سیاس ،ی
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