
  آيين سدره پوشي

 موبد كامران جمشيدي: نويسنده

  زرتشتي بود؟/ بهدين چگونه مي توان 

و نيكي بر بنيان ) اشا وهيشتا يا اَرديبهشت(زرتشتي بودن، پيش از هر چيز، يك آگاهي و باوري ژرف و دروني به بهترين راستي و درستي 

ويرانگر آزارنده و ارد كه راستي بهترين نيكي است و آباد كننده است اما دروغ، يك زرتشتي باور د). وهومن يا بهمن(انديشه و خرد مي باشد 

براي او جهان هستي يگانه است، بدين مفهوم كه هر چه هست با هم . خوشبختي او با خوشبختي همگان كامل مي گردد. جان و جهان است

اد و آتش و خاك را، كه هر چه هست از آنها درست شده، آب و ب. و درهم تنيده است و سرنوشت يكي در سرنوشت ديگري اثرگذار است

گياهان و جانوران را نيز در اين چرخة . سپنتايي و اهورايي مي داند و از آلودگي و نابودي آنان كه آلودگي و نابودي خود است مي پرهيزد

  .تهستندگي و يگانگي مي داند و آنها را نمي آزارد زيرا كه پيامدش آزردگي خود و جهان اس

 زديسنياز اين رو به او م. برمي خيزد و نيك است و بهساز و وهومن او خرد ، خردي كه از ژرفاي وجود زااين دين اوست، يعني بينش برآمده 

و  هماهنگي ،بزرگ او بگونة خرد گروهي، در همكاري ) جامعه(خردي كه در هازمان . كسي كه خرد بهمني را جشن مي گيرد: نيز مي گويند

ساماني كه خوشبختي او و همگان را در . با ديگر انديشه هاي نيك و سازنده، زندگي هازماني او را به نيكي سازمان و سامان مي دهد يهمĤواي

  .پي دارد

  

  بنيان هاي بهديني

  :آورمان، اَشو زرتشت مي پذيريم كهما زرتشتيان با توجه به آموزش هاي راستين دين مان و پيامِ پيام 

يا دين بهي، آنگونه كه اشو زرتشت آن را مي ناميد، نخستين دين يگانه شناسي جهان مي باشـد كـه انسـان را از پرسـتش     ـ دين زرتشتي 1

  .خدايان پنداري و گوناگون بازداشته و آنان را با خداي يگانه، اهورا مزدا آشنا ساخت

برخاست و پس از گذار از روندي در جستجوي خود بـه  ” آرياها“بنيان گزار دين بهي، زرتشت از خاندان اسپنتمان، در ميان مردمي به نام  -2

 مش و خوشبختي انسانارسيدن به شادي، آر و راه زندگي ةو آفريننده و قوانين پيش برند ، به ذات و گوهر نيروي برتر و يگانهراستي هادنبال 

  .              به ارمغان آورد مردمدست يافت و پيام خدا و خرد را براي 

 اشو به. نام مي بريم ””””اشو زرتشتاشو زرتشتاشو زرتشتاشو زرتشت““““و به گونه ي ” اَشو“و آموزگار خود همواره او را با پيش نام  ، پيام داررتشتيان براي بزرگداشت پيام آورما ز

است كه خود آن اشـو بـه راسـت روان و درسـت كـرداران داده و آنهـا را        فرناميو ) راه راستي(كسي است كه رهرو راه اَشا باشد  )معني( چم

      .ناميده است” نواَشَ“

مكان پيدايش اشو  ،بر پايه ي آخرين پژوهش ها و شمارش هايي كه از سوي دانشمندان خودي انجام يافته و به پذيرش همگاني رسيده است

، پيام ايشان در سن سي سـالگي  آشكار كردن و زمان) خراسان بزرگ(ايران كنوني  خاوريزرتشت و خاستگاه دين بهي، سرزمين هاي شمال 

  .مي گوييم” سال زرتشتي“اين تاريخ براي ما آغاز گاهشماري به شمار مي آيد كه به آن . سال پيش از زايش مسيح بوده است 1737در 



  

ميباشـد، در   "انديشـه برانگيـز  " در چـم  وناميده اسـت    Mânthra  بنيان و اساس پيام و آموزش هاي اشو زرتشت كه خود آنها را مانْتْرَ -3

            .ما زرتشتيان مي باشد "راهنمايراهنمايراهنمايراهنمايكتاب كتاب كتاب كتاب "در دسترس ماست كه  ””””گاتهاگاتهاگاتهاگاتها“م با نا دفتري

      

تاريخ و فرهنگ ايرانيان، در زمـان هـاي گونـاگون اسـت كـه       همگياز دفترها و نوشتارهاي به يادگار مانده از  )مجموعه اي(جنگي  اوستا نام

گي و باورها و فرهنگ مردم ايران زمين در اين پهنـه ي گسـترده ي   سرچشمه ي بسيار باارزشي است براي آگاهي و پژوهش در چگونگيِ زند

گاتها و چند سروده و نوشتار ديگر كه بوسيله ي نزديك ترين ياران اشو و با همان روش فكري و در همان زمان گفته شده اند رويهم . تاريخي

  .   مي باشد ””””اصول ديناصول ديناصول ديناصول دين““““نها آموزگار و راهنماي ما از ت اين جنگ. تشكيل مي دهند   Yesna   Staota  ““““سنسنسنسنتوت يتوت يتوت يتوت يسسسس““““را به نام  جنگي

          

                :بر اساس اين آموزش ها 

دين بهي، ديني جهاني است و تنها براي مردم يك كشور، نژاد، مليت يا رنگ پوست ويژه اي نمي باشد و هدف و آرمان آن آرامـش، شـادي،   

ن در هر كجاي دنيا كه به سر مي برد بايد بر اساس آموزش هاي ديـن خـود، خـرد و    بنابراين يك بهدي. بهزيوي و خوشبختي انسان مي باشد

تـن و روان و بهبـودي و    رسـايي خود قرار داده و به وسيله ي انديشـه و گفتـار و كـردار نيـك همـواره در راه       انديشهدانش و داد را راهنماي 

اه اشو زرتشت و مكان رشد و گسترش دين بهي و آميخته بودن تاريخ ايـن  البته با توجه به زادگ. بكوشد )اجتماع(همبودگاه بهزيستي خود و 

به همين دليل بهدينان در هر كجاي دنيا كـه مـي   . دين با تاريخ ايران زمين، اين سرزمين زادگاه تاريخي پيامبر و دين بهي به شمار مي آيد

  .مواره در تالش خواهند بودزيند ايران را سرزمين مادري خود دانسته و براي بهروزي و رستگاري آن ه

  

همچنـان كـه   . بخشي از تاريخ اين سرزمين و فراز و نشـيب هـاي آن اسـت   ) ماندند جاآن گروه كه در سرزمين مادري ب(تاريخ زرتشتيان  -4

آنـان در   ييسـت ز )شـرايط (چگونگي نيز واكنشي در برابر قوانين فرمانروا بر ) پارسيان(دگرگونيِ فكري و سنتي كوچندگان  روندسرگذشت و 

انگيـزه  زرتشتيان مي بايد كه تاريخ و سرگذشت پدران خود را بدانند تا با كند و كاو در آن به . بوده است) هند و پاكستان(سرزمين هاي تازه 

اي  امروز پي برده و با بكار گرفتن خرد، هم فردي و هم گروهي روش هايي درست و اشايي را براي پيشـرفت بـه سـوي آينـده     هاي چگونگي

  .بهتر و روشن تر و سرانجام دست يافتن به سازمان دوستي جهاني به كار گيرند

  

است، بنابراين بايد بـا خردمنـدي و تـدبير بـه بـازگويي و گسـترش آن        همه ي انسان هاهمانگونه كه گفته شد دين بهي، جهاني و براي  -5

            :مهم بايد توجه داشت  بنياندر اين راه به چند . پرداخت

. ما بايد آنچه را كه از روي خرد باور داريم به ديگران بشناسانيم و هر كجا كه خرد شاهراهي را روشن كرد، راه و روشنايي را تاييد كنـيم  -فال

    .بر مبناي اين انديشه با هيچ باور و دين و مذهبي آهنگ ستيز نداشته و از برخوردهاي ناسازنده و نابخردانه پرهيز مي كنيم

                        



. جهاني پايه ريـزي مـي كنـد    همبودگاهدين بهي، در درجه نخست ديني است انسان ساز و آرامش جو و آرام ساز كه اين آرامش را براي  -ب

جدا ميداند و بنابراين تنها پذيراي كسـاني   دولت/نبوده و از پايه، دين را از سياست يا دولتي اين دين به دنبال به دست آوردن قدرت سياسي

به دين بهي روي مياورند و نه كساني كـه تنهـا بـه دنبـال      از روي خواستي پاكدالنهبراي پاك سازي خود و از روي باوري راستين و است كه 

  . ي خود و يا هر انگيزه ي ديگري از اين دست مي باشندگروهخواست ها و هدف هاي سياسي يا 

                  

وجود دارد، زرتشتيان و سـازمان هـاي زرتشـتي مـي بايـد داراي كارسـازهاي پدافنـدي        از آنجا كه منش بد و انديشه ناپاك و ويران ساز  -پ

    .بوده و با دلي پاك و هشيارانه به شناسايي و جلوگيري كردن از آزار بدمنشي بپردازند) مكانيزم هاي دفاعي(

        

                                                        ::::هر آنكس كه هر آنكس كه هر آنكس كه هر آنكس كه     ----ث

        به كردار درآورددانه آنها را دانش و بينش درست  زرتشتي داشته باشد و باورمن -

  دبا پژوهش پيگير از تاريخ گذشته و امروز زرتشتيان آگاهي ياب -

و از روي اختيـار و  ن و فرهنگ نياكاني ارج بگـذارد   به سختي ها و رنج هاي اين مردم در راه نگاهداري و پايداري دي -

  .زرتشتي به شمار مي آيد آزادي دين زرتشتي را برگزيند

        

ديـن اسـت كـه امـري اسـت       پايـه ي باور و كردار بـر   شناخت، آگاهي، گزينش، نخستين گامه. دارد) مرحله(دو گامه  اين گزينش و پذيرش

اين پذيرش و به دين آمدن به شكل سدره پوشي . در كاركردهاي آن مي باشد شخصي و سپس پذيرش از سوي همبودگاه  زرتشتي و شركت 

  .به آنان واگذار شده باشد) مسئوليت(اين خويشكاري  انزرتشتيانجام مي پذيرد كه از سوي  كسانيو بوسيله ي 

  

  تاريخچة سدره پوشي

آورد، نوجوانان خود را با برپايي آيين هاي ساده اي بـه دنيـاي بزرگتـران راه     ي كه به زندگي گروهي روياز دوردست ها تاريخ، از زمان ايراني،

اين آيين هاي ويژه را مـي شـود بـه پروانـة ورود     . ت جسته و خويشكاري مي پذيرفتنداين نوجوانان از آن زمان در انجام كارها شرك .مي داد

همـين كـارِ سـاده، بـه     . مانند كرد، كه به نسبت جا و زمان ساده بوده اند و براي نمونه با بستن ريسماني به كمر نوجوانان انجام مي شده انـد 

سن جوانان  .ان و مادران خويش به كارزار زندگي خانوادگي و گروهي وارد شوندجوانان گونه اي باور به خويشتن مي داد تا دوش به دوش پدر

  . سالگي بوده است كه آن را سن رسيدگي براي پذيرش خويشكاري مي دانسته اند 15براي انجام چنين آييني كمابيش 

از سويي نماد انسـان و همچنـين شـهرياري    تاريخي كمر بستن را به جمشيد پيشدادي پيوند مي دهند، كه جمشيد خود / از نگر استوره اي 

  .نيك و از سوي ديگر نشانة يك دورة دراز از تاريخ و زندگي آرياييان، پيش از جابجايي بزرگشان بوده است



 

كـار و   ، كه هنگام)لوار امروزي نبوده استدر آغاز چيزي مانند ش(اشاره شود كه پوشش و جامة ايرانيان در روزگار باستان يك سره بوده است 

كمـر  "از همـين رو    .تنـگ مـي كردنـد    تالش روزانه براي آنكه دست و پاگير نباشد، ميانِ آن را با يك بند يا چيزي مانند به آن بر كمر خود

  .نشانة وارد شدن به دنياي كار و تالش بوده است "ميان بستن"يا  "بستن

از ويژگي هاي اشو زرتشت آن بود كه در كنار برانداختن نشـانه هـاي   . تهنگام پيدايش اشو زرتشت و دين بهي نيز اين آيين رواج داشته اس

يكي از اين آيين ها همين كمر بستن بود كه پس از برپايي دين . بت پرستي و خرافه ها، پذيراي آيين هاي خوب و سازندة زمان خود نيز بود

  . د و با نيايش هاي ساده اي همراه گشتبهي و پذيرش آن از سوي مردم، بگونة آيين به دين آمدن و پذيرش آن در آم

زرتشت در گاتاهاي خويش از گزينش دين بهي از سوي پسر عموي خويش ميديو ماه و همچنين شاه گشتاسپ، فرشوشتر و جاماسپ سحن 

ست كه دربردارندة چندين بند آمده ا "فَرورد"در پارة اوستايي . نيز سخن رفته است "هفت هات"از اينگونه پذيرش دين در بخش . مي گويد

مزمـان پـذيرش راه   گزاره ها و فرازهايي است كه يك گرونده به دين بهي با گفتن آنها، بازگشت خويش از كارهاي نادرست پيشين خـود و ه 

  .را بيان مي داشته استبهي و نيكويي 

  .ستا برداشت شده استبخش بنيادن نيايش يا اوستايي كه براي انجام اين آيين امروزه بكار مي رود از همين بخش او

  

شتيه و كُدرِس   

و  دارد كه به پيوستگي خويش با گيتي بيان مي با پوشيدن سدره و بستن كشتي آدمي. زرتشتي شدن است بيرونيِ ي نشانه” سدره پوشي”

و  زرتشت گردد و راه مي پذيرد كه با ديگر بسته كشتيان و مردمان نيك گيتي هم پيوند و هم پيمان از راه مهر آگاه گشته است و هستي

  . گيري كند را پي دين بهي

با پوشيدن سدره و بستن كشتي . بهساز و آباد كننده  در يك دينِ )معنوي(زايشي مينوي . است  ”ديگر يتولد“ زايشي نو و سدره پوشي

  .زرتشتي شدن آغاز مي گردد ) جدي( ي كوشاي گامه

  سدره

و نخستين جامه اي است كه بدن را مي  سفيد رنگ ارچه نازك آستين از پ يقه و بي ه پيراهني است بيدرِس

و  نشان سادگي و پاكي استاست كه  اي ساده ةجام  بلكه نيست )تفاخر(ي نازش  جامه ،سدره . پوشاند

و آستين بلند و گشاد در گذشته  بوده خودنمايينشانه  يقه و آستين بلند هر دو ( .رنگ و ريا در آن راهي ندارد

سادگي و سفيدي اين جامه نشان مي دهد كه شخص  ) ه استمي آمد شماررنده آن به دا نازشاسباب 

خود  هاي بلندپروازيآنرا وسيله اي براي رسيدن به  برسد و  جاه و مقامينمي خواهد با دربركردن آن به 

  .قرار دهد

سپيدي،  .بهدين مي شود. مي شود انزرتشتي رديگ هم رنگ. گردد سفيد و پاك ،انسان همانند و همرنگ آن مي ي ساده، باپوشيدن اين جامه

  .گيتي در يگانگي سپيد با هم آميخته مي شوندخود آميختگيِ رنگ هاي ديگر است بدين چيم كه رنگارنگيِ زيباي باشنده در 



پوشش يا يم مي باشد به چ   Vohu manu vastra" وهو منو وسترَ"يكي از نام هاي كهن تري كه براي اين جامه وجود داشته است، 

در يكرنگي و هماهنگي ) تضادها(نقش بنيادين و نمادين وهومن، پيوند دادن گونه گوني و حتا هميستاري ها . نيك انديشي/ جامة وهومني 

  .ميباشد بگونه اي كه خود ديده نمي شود و در يكرنگي و بيرنگي آميخته مي شود

كار ( "كيسة كرفه"و يا  "گريبان"ة كوچك مي باشد كه آنكه در پيش است، ، دو كيسو گردنِ سينه و پسِ سدره، در بخش هاي در پيش

كيسه اي  .و يادآور آن است كه همة كردارهاي نيك انسان روي هم انباشته شده و او را به شادي و خوشبختي ميرساند ناميده مي شود) نيك

كار و تالش براي نو كردن هميشگي جهان و يك بهدين در ناميده مي شود كه نشانگر خويشكاري  "گُرده"كه در بخش گردن وجود دارد 

  . پيشبرد نيكي در گيتي است

 . سدره، پوشش مناسبي است براي بستن كشتي بر روي آن

  تيـشكُ

آخشيج /طبيعت(ديگر نيكان و وهان گيتي، با خود گيتي و هر چه در آن است  و يشخوخويشتن پيمان بهدين با  ة پيوند وكشتي بستن نشان

خدمت دين را به بر مي كند و با بستن كشتي كمر خـدمت بـه ميـان مـي      ي بهدين جامه ،با پوشيدن سدره .اهورامزدا است سرانجام با و )ها

   .بسازد  …و  ناداريبندد تا جهاني آباد ،آزاد و بدور از جنگ ، 

در زبان  coastواژة . كنار و همچنين مرز مي باشد .پهلو، سو  به چيم "كُست"پهلوي آمده است كه خود از ريشة  "كُستيك"واژة كشتي از 

نام ورزش كُشتي نيز از همينجا مايه گرفته . نز از همين بنمايه مي باشد) هندي و اروپايي/ و همانند آن در ديگر زبان هاي ايراني (انگليسي 

  .است كه در مفهوم گرفتن كمر يكديگر و زورآزمايي بوده است

واژه اي كه در كتابهاي فارسي . نيز براي كشتي زرتشتيان و بندي كه عيسويان بر ميان مي بندند آمده است "ارزن"در ادبيات پارسي واژة 

 .مي باشد كه چيم كمربند را مي رساند Aevyâ anghen "اَئويا اَنگهِن"براي كشتي آمده است 

  پزشكان دانا و گُندآوران    سران بزرگ از هم كشوران

  ببستند كشتي و به دين آمدند    همه سوي شاه زمين آمدند

شده  بخشرشته  6 نخ به شش 72اين . باشند  پارسا زرتشتيانبافندگان آن بايد . نخ پشمي بافته شده است 72بندي است كه از  ،كشتي

 . x6 12 خ استن 12و هر رشته اي داراي . است

اشد كه شمار هاييتي مي ب فرهنگ ايراني چنين پرارج در  12x 6=72اكنون ببينيم چرا اين شمارة 

بخش اوستا مي باشد و گاتاها را درون خود دارد، را  ، كه پرارج ترين "يسنا"يا بخش هاي دفتر ها 

گرفته اند و مي دانيم كه اين شماره به دين  72  هاي ديگر نيز راه يافته است 

البته بدون آنكه بن ماية چرايي يا فلسفة وجودي (  )خود را به همراه داشته باشد

فلكي دروازده گانه مي باشد و هم، شمار / كه مي توان گفت بنماية آسماني و زميني دارد بدين چم كه هم، شمارِ برج هاي آسماني  12ار شم

) نماد خود خدا(پيدايش هستي است از آسمان ابري /نيز نماد شش چهره گاهانبار يا دوره هاي نمادين آفرينش 6). ماه ها(بخش هاي سال 

  .و گردش دوبارة آن از نو) نوروز و گاهانبار ششم(ردم در پايان گرفته تا م



پس كشتي، براستي، نماد همة هستي است و . بدين ترتيب مي توان گفت كه رويهم اينها، همانا همگي هستي و آفرينش را در بر مي گيرد

ن است و نشان جايگاه راستين انسان در اين پيوند گردش آن به دور كمر و ميان نماد پيوند بهدين با همة هستي و در ميان آن قرار داشت

  .آسماني-زميني

  :چگونگي كشتي بستن و فلسفة آن

در پيش رو و دو گره پاياني در  گره مي خورد، دو گرة نخست بار 4ميان مي گردد و چهار  دورِبه بار  3كشتي، در هنگام اجراي آيين، سه 

  .پشت

است؛ ابزاري كه با آن مي توان فروهر درون را باالند و گسترد و پرورش داد كه تنها راه  نيك انديشه، گفتار و كردار، هميشه نماد 3سه 

  .پيوستن به جهان و جهان آفرين است

  :، در فرهنگ ايران دستكم نماد دو چيز است4چهار 

  بنيادين هستي، آب، هوا، زمين و آتش) عنصر( چهار آخشيج -  

  :، كه در فرهنگ ايران و بسته به زمان با نام هاي گوناگون از آنها ياد شده استچهار نيروي دروني انسان -  

  ...-)آگاهبود(و جان و روان ) چشم بينا در تاريكي(ن و دي) پيوند دهندهتميز دهنده و (خرد  –وهمن و ماه و گوش و رام     

هاي به هم آورندة انسان به هم پيوند مي خورند و در هم بر اين پايه مفهوم و آرش از زدن چهار گره آن است كه همة آخشيج ها و نيرو

هوروتات (ديرپا و پيشرفت هميشگي  و راه شادي) سپنتا آرميتي(آميخته مي شوند تا او را از درون به هماهنگي و آرامش الزم رسانده 

  .را برايش هموار سازند) اَمرِتات

  

  ننيايش اين آيين و روش كشتي بست/ پيوند ميان مانتراي

 كار و تالشيو با را دريافته  يا راستي كشتي را هنگامي بر كمر مي گذاريم كه در نيايش خود خواستار انديشه نيك و خرد مي شويم تا راه اشا

  .كه در هماهنگي با آن در زندگي انجام مي دهيم جهان را پيشرفت دهيم، نو سازيم و جشن زندگي برپا داريم

خواستار آن مي شويم كه انديشة نيك با همگان باشد تا  "يتا اهو"زنيم كه در هنگام خواندن مانتراي هنگامي گره هاي پيش رو را مي 

  .   از روي خرد و به نام مزدا سامان يابند كارهاي زندگاني

و درست  روي خرد و منش نيك بوده، راست پس مي بينيم كه همة خواست و درخواست يك بهدين آن است كه كارهايي انجام مي يابند از

  .باشند تا زندگاني را آباد و پيشرونده گردانند

خرسندي و شادي ما را به  كارهاي نيكاين  و هنگامي مي زنيم كه مي گوييم "اشم وهو"در پايان، گره هاي آخر را هنگام خواندن مانتراي 

   .د رساندنخواه دروني و خوشبختي

  



 

  پيوند ميان كشتي بندي و روان انسان

روانشناسي استوار شده است كه انگيزش هاي تني همراه با انگيزش هاي رواني اثر بسيار ژرفي در روان آدمي به جاي مي  دانشامروزه در 

از اين رو . دنبال دارداگر ما يك انگيزش تني را با يك انگيزش رواني همراه نماييم، تكرار آن انگيزش تني خودبخود اثر رواني را نيز به . گذارد

ن و كشتي را بر كمر خود دريابد، آموزش ها و سرودهاي گفته شده در هنگام پوشيدن سدره و بستن كشتي، كه در ره را بر تسد هر گاه كَسي

  .نهاد ناخودآگاهش جايگير شده است، در ذهن و روانش زنده مي شوند و او را خودبخود به پيروي از گزينش ها مي كشانند

نة گروهي، برپا داشتن انديشة يكرنگي و همازوري در گروه مي باشد كه آرامش رواني در پي يكي ديگر از پيامدهاي كشتي نو كردن به گو

  . كشتي رشته اي است كه همة پيروان آيين مزديسنا را به هم پيوند مي دهد.  دارد

  

  خوان گزاري

آن فضايي كه در . جايي كه آيين در آن انجام مي شود، شايسته است كه به زيبايي آراسته شده باشد

فروزان، آيينه، گل، ميوه،  1سفرة سپيدرنگ گسترده شده است، بر آن آتشدان روشن، سپندارهاي

چنين فضاي اشويي آرامش بخشي كه براستي . خشكبار، تره بار و غيره بر آن جاي داده شده باشد

د دربارة آرايش خوان سدره پوشي، روانشا. زايش انسان تازه اي را نويد مي دهد، شادي بخش است

  :چنين مي نويسد "آيين سدره پوشي"دفتر موبد اردشير آذرگشسب، در 

در چهار گوشة سفره چهار چراغ . سفرة سفيد بزرگي را در وسط اتاقي كه دور تا دور آن ميهمان ها مي نشينند، مي گسترند در روز موعود «

، يك ظرف پر از لبان، صندل، چوب عود و )مجمر آتش(ينگاني يك آفر: يا شمع روشن و در ميان سفره اشياء زير را به سليقة خود مي چينند

ساير خوشبويي ها، يك سيني پر از چند قسم ميوة خشك مانند پسته، بادام، گردو، قيسي، سنجد، برگة زرآلو، انجير، نارگيل و غيره كه 

سبزه در گلدان و مقداري آويشن و برنج  مقداري گل و. مقداري نقل و شيريني روي آن پاشيده شده و زرتشتيان آن را لُرك مي گويند

  .البته يادآور مي شويم كه اين خوان مي تواند بر روي زمين يا بر روي ميز چيده شود ».مخلوط با كمي سنجد و شيريني در يك ظرف

  

  چگونگي داشتن سدره بر تن

باشند به گونه اي كه با باز بودن  ند پيراهني بر تن داشتهپسران مي توان. ، تن شسته و پاكيزه، جامه اي سپيد بر تن و سدره در بر دارد2نوزود

در هر دو مورد پسران و دختران مي شود با داشتن بلوزي بر روي سدره و از راه باال . دگمه هاي آن بتوان كشتي با به سادگي بر كمر بست

  .به داشتن روپوشي بر روي سدره نمي باشددر جايي كه همة باشندگان خودي باشند نيازي . زدن لبة آن نيز به كشتي دسترسي داشت

  

                                                           
1
  شمع ها  

2
  .نيز ناميد زيرا به مانند نوزاد تازه اي است كه به دنياي بهديني پاي مي گذارد) نوزاد( "نوزود"گرونده يا سدره پوش شونده را مي توان   



  شيوة به دست گرفتن كشتي

آزاد ) كه ميان كشتي ميباشد(و سر ديگر كشتي را  )1(  مي گيريم راستآغاز مي كنيم با به هم آوردنِ دو سرِ آزاد كشتي كه آن را در دست 

 )2( .رها مي كنيم

  

  

   

  

. )3( انتهاي رها و بستة آن مي كشيم تا آن كه به انتها برسدكشتي گذاشته و به سوي  را در ميانِ دو الية چپسپس انگشت مياني دست 

   )4(.را آزاد رها مي كنيم) سترا(سپس اين سرِ بسته را كه اكنون در دست چپ قرار دارد به سوي باال برده و سر ديگر 

  

 

 

 

 

 

 

ا در برابر كف دست چپ گذاشته ايم، به ميان دو الية كشتي برده و آن را اكنون انگشت مياني دست راست را، در حالي كه كف دست راست ر

بدين گونه كشتي راه به دو . سانتي متر به پايان آن مانده باشد 20-10كه كمابيش  يمي آوريم تا جاي) سر آزاد دست راست(به سوي بيرون 

  .در هنگام آغاز نيايش بدينگونه مي باشد چگونگي نگاهداشتن دستها. نيمة برابر بخش كرده و آن را در دست داريم

  

  

  

 

 

 .اكنون زمان آن رسيده است كه نيايش را آغاز كنيم
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  …زداو م. اَهوره . خْشْنَئوتْرَ
هوم ت . هوخْت .هو شْتر .يزَمه ئيد…  

  . ه پتت همپِاَواخش و پشيمان، منشني و گُوِشني و كُنشني، تني و رواني، گيتي و مينو، اَژِشِ همه گونَه وناهي 
 3)بار 3(شكسته اهريمن باد 
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3
  هاي نشانه ميان در كه بخشي  

 
 از و بوده زيانبار كه سرزده او از زندگي در كنون تا آنچه هر از گرونده كه است آرش بدان و شود مي آورده زبان بر پوشي سدره آيين هنگام در تنها است گرفته جاي   

  .شود مي بدانديشي و دروغ دورافكندن و شكست خواستار نيز سپس. برود راستي راه به ديگر و شده دور كردار و گفتار انديشه، اينگونه از كه خواهد مي و كند مي پشيماني ابراز باشد، مي ناخرسند بدانها كنش

 هنگام در كه خواست بهدين و شد چنين اگر. نباشد آگاه بودنش ناشايسته از او آگاه وجدان كه زد نخواهد سر كاري هرگز ديگر) است زندگي از فراگيري كار در همواره كه( انسان از كه نيست آرش بدان اي البته

  .گيرد بهره دوباره بخش اين از ابزار، يك نمونة به تواند مي بجويد، دوري و كند پشيماني ابراز آن از آن، كامل پذيرش با و كرده ياد خود آگاه وجدان پيش در كنش آن از نيايش،

  .نماييم جبران خردمندانه شيوة به را آن كه بايست است رسيده كسي يا چيزي به زياني ما كنش پي در اگر و نيست بسنده پشيماني و پذيرش از كالمي ابراز تنها كه باشد يادمان
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، ميان كشتي را كه ) كه زير آن ها خط كشيده شده است( مي رسيم "كارهاي راست و درست"اوستايي برابر با  "رشتامو"هنگامي كه به واژة 

زنيم، آن را ، آن را بر لبان گذاشته، بر پيوند و پيمان خود بوسه اي مي )9( ميبا دو دست مي گير )8( ميانِ دست چپ جاي داردروي انگشت 

و كشتي را از دو سو  )10( يز مي نهيم، و سپس دو سر آزاد كشتي را رها كرده و ميان را بر روي شكم مي گذاريمنباال برده بر چشمان 

 .در اينجا كشتي را آماده براي گره زدن در پيش نگاه مي داريم.  و به پيش مي آوريم )12( ، يك دور زده)11( ريمكشيده و به پشت مي ب

)13(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :پيش از آنكه گره زدن ها را آغاز كنيم دو نكته را يادآوري مي نماييم

از آنجا كه اين دو مانتر از ارج بسياري برخورداند شايسته . زده مي شوند "وهو اشم"و  "يتا اهو"گره ها هنگام سرودن دو نيايش ارجمند  -1

  .با نگرش به اينكه نيايشگر بايد از مفهوم آنها آگاه باشد به زبان اوستايي سروده شوند، آن است كه

و  دست راست ونه، نخستين گره رادر هر دو گ. هد بودگفتيم كه روهم رفته چهار گره زده مي شود كه دو تا در پيش و دو تا در پشت خوا -2

  .از باال به پايين مي اندازد و براي دومين گره، دست چپ چنين مي كند
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تَنَنام  ئوشْي "را مي خوانيم و هر بار پس از رسيدن به واژة  "يتا اهو"اكنون گره هاي پيش رو را آغاز مي كنيم، بدين شيوه كه دو بار مانتراي 

 . يك گره، برابر با روش ياد شده، مي زنيم "يكارهاي زندگان"برابر با  "

اَهو . تا ي .ئيريوتوش . اَتا ...  واَشات چيت . ر .چاه…  

نْگْهزدا . اوش -ود .منَنگهو  .شْيتَنَنام ئو  .اوش -اَنْگْه .زدائيم…  
  )بار 2(واستارِم   . ددت .  بيو دريگو. ييم  …آ. اَهورائي . خْـشَتْـرِمچا 

��!k:+ �� را��3 اش 	اP د��� را از -� v)����� ر� ،�)s��$ ��P را��3 اش 	از رو �w�� را 	د��� -�  .v)����� 9 ر�
 T ،د�& �Vارزا ��v P ��� �    .از رو	 ]�د و ��kم ��دا ���Wن ی���a !kرi	 ز"!�V�dا"! �

  )&�ر ٢. (�زد�Rا>�� را���/ را ��� دارد 9 ���ز ��)!ی!�dن را fPورد, �
  
  
  
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 
 

  گره نخست را دست راست 
 و از باال به پايين مي زند

   چپرا دست  دومگره 
 و از باال به پايين مي زند



  

  

  

  

  

  

گرة نخست را، از  "خرسندي است"برابر با  "اوشتا استي"يك بار اشم وهو را خوانده و پس از رسيدن به . گره هاي پشت را مي زنيم اكنون

  .نيمگرة دوم را، از چپ مي ز "خرسندي براي"برابر با  "اوشتا اهمايي"راست و با گفتن 

  

  
هو . م اَشو .هيشتاَستي. اوشْتا  …اَستي. م و…   

  …ـماَش. وهيشْتائي . اَشايي . ت هي.  اَهمائي. اوشتا 
  

  .]��k!	 اGH. را��y�� /L-z{| �3 اGH. ����� را��3 را ��
  .��� 9 را��3 را Pا	 |}L-z/ را��3 �~�ا{! ]��!k	 Pا	

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 
 

 

كشتي به پشت مي رود و براي گره 
 هاي پشت آماده مي شود

  گره نخست را دست راست 
 و از باال به پايين مي زند

   چپرا دست  دومگره 
 و از باال به پايين مي زند

ه باشد آن را در كشتي دور اگر از درازاي كشتي چيزي بازماند
 كمر مي تابانيم تا آويزان نماند



انگشتان شست دو دست را، بر روي كمر، در زير كشتي برده و باقي انگشتان را بر . ها زده شده اند و هنگام سرودن فرورانه است اكنون گره

 .روي آنها مي گذاريم

 

 

  

  .اَهمي . مزْديسنو 
فْرَورِتَسچا . آستوتَسچا . فْرَورانه . زرتوشْتريش . مزديسنو 
  .منو . هومتم . آستويِه 
  .وچو . هوخْتم . آستويه 
  .شْيئوتَنم . هورشْتم . آستويه 

  …………مازديسنيم . ونْگوهيم . دئنام . آستويه 
 ئوذْرام . فْرَسپايئي . خم . نيذاسنتام . تيشدت وخَئ .

  …………اَشَئونيم 

  .تينامچا . بوش يِه ئين . تينامچا . ياهايي 
. آهوئيريش . يا . سرَئشتاچا . وهيشْتاچا . مزيشْتاچا 

  …………زرتوشْتْريش 
    …………چينَهمي . وهو . ويسپا . مزدائي . اَهورائي 

  …………آستو ايتيش . مازديسنوئيش . دئنَياو . اَستي . اَئشا 
 سنْگْهِه . مِ . جزدا . اَوبار خواندن 3( …………م    (  

  )1(اشم وهو 

  

  ��دا ���� 
   .i M ��� �& ،���& �3*I و &�ور��Pi $���� 9 ��دا �GH زر

  ا"! �� ��� را �� �����
����ر ��� را �� �����  

  .��دار ��� را �� �����
  دL/ |�� ��دا���3 را �� �����

 ،!w� �� ر�k� زاد§� �� �¦¥!، ¤£¢ ا¡ ار راf و 	زادf 9  
¨�� �� ��زد   .و اN¬�ن را &� ^� »ª/ و ���Wن �wxن ز"!, ©

  دklmn 9 ��i /L! و ^�ا�X !koداز ) Pا	 0/(9 
GHا /LOو ز�� /L-z{| و /LOP.  

�3*Iو زر GH9 ا��را�� ا.  
� ��i �y �� دا'��v ن��s® ،دا> را 	ا��را��دا، \!ا.  

  .اL/ اM ��� GH دL/ ��دا���3
  )&�ر ٣( ی�ر	 0/ ���  ا	 ا��را��دا 

GHا �y�� /L-z{| �3را� .GHا 	!k��[.  
  .9 را��3 را Pا	 |}L-z/ را��3 �~�ا{! ]��!k	 Pا	 ���

  
در اين هنگام برگزاركنند و نوزود دستان يكديگر را گرفته و با هماوايي سرود . يا سرود يگانگي است "همازور بيم"اكنون نوبت سرودن 

  : همازوري سر مي دهند

 



. دور از وناه و وناه كاران بيم . يِ كرفه كاران بيم  هم كرفه. هما زورِ ويش كرفه بيم . هما زورِ هما اشو بيم . همازور بيم 

  . اَتَه جميات يتَه آفرينامي …………هم كرفه يِ بسته كشتيان و نيكان و وهانِ هفت كشور زمين بيم 

�)¯�& !"° �] �±(v 9 �²³د .�)¯�& !"° �] ن�´ µ� ا¶�ان و ��v �&.  
¨�م &�¯(�&. 6 ا�bcم دادن �aر ��� [� °"! &�¯(� ·v ��� ر�a ران 6 ��دن�a�¸�� � . ن��l«� �C:³ ��v �& ¹ و�º 	دور GH6< و !k:+< 	iر�a ن(از��l«Iم &�¯(�) زر�¨ ·v i /�2ز-. ��v و ^�&�ن.  

�)�iا�^ �W 9 ١(ا�� و��                                                .¼«�/ &�د(        
  :يش را به پايان مي بريمو با خواندن چند جملة زير نيا

  
  )3(پيروز باد خَروه اَويژَه وهدينِ مازديسنان 

  )١(ا�� و��                                                      , ��د :��¿¾-وز &�د دL/ ��� و &� ;¸�
  

  ...پِه اورمزد و امشاسپندان كامه باد 
  .ايدون ترج باد. ايدون باد 
 )1(اشم وهو 

نوزود در جاي خود مي ايستد يا مي نشيند و برگزاركننده با خواندن مانتراي تندرستي براي او آرزوي تندرستي، شادي و زندگاني  اكنون
  .خوب و پربار مي نمايد

  
ين بي گمان گزينش چن. شايسته ترين شادباش هاي ما ارمغان باد به همگي گروندگان به دين بهي زرتشتي و بازگشتگان به خويشتن خويش

راهي، كه همانا راه راستي و درستي مي باشد به خشنودي و آرامش خواهد انجاميد و رسايي و جاودانگي و خوشباشي هميشگي را در پيش 
  .خواهد داشت

  

,!kد ا¡ ا��[ �R� 6 9 ���    J�K �Àو&� د  
  ا"! �� و ����ر و ��دارش ���
!Á�& ¢£o�(v �3�6 و &� را��3 و  

  �� و ��M �^ ÂÃÄدا ا��را &� �Rا>
 او ر���� و �Åودا�±� ارزا�V �� دارد  

  )٤٧ :iT�d) �k، .-ود دوازد, 


