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  چکیده

کوچک از  اي در منطقه یمحلّ ینییآ زین يزدیا نییآ. جهان بوده است هاي نییو آ انیاد خینفوذ و مؤثر در تار با ینییآترایم نییآ
است که  نیمقاله ا نیا یپرسش اصل .قرار گرفته است ترایم نییاز جمله آ ،مختلف هاي نییآ ریکه تحت تأث استکردستان 

و با به منظور پاسخ گفتن به این پرسش با روش اسنادي . نهاده است ریتأث يزدیا نییاز آ هایی بر چه بخش شتریب ترایم نییآ
اساس، در چهار بخش مناسک،  نیبر ا. استخراج شده است آنهاتشابه  هاي جنبه ن،ییبارة دو آ در نامحقق اتینظر یبررس

 ازمندیاشتراکات ن یبررس زین ایو جغراف خیبخش تار درو د وش میمشاهده  یو همسان قتطبیها و جشن ریباورها، اساط
 ،يزیدر بخش باورها، در رازآم و )یهمگان افتیض(در نماز، روزه و حج  ،ینیدر قسمت مناسک د است؛شتریب قاتیتحق
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  مقدمه

در  ياریتحوالت بس أمنش خیبوده است که در طول تار یو مذاهب گوناگون انیمهد اد انهیباز، خاورم ریاز د
حضور  ایاز نقاط دن ياریدر بس روانشانیپ نکیکه ا تیهودیو  تیحیمانند اسالم، مس یانادی؛اند جهان شده
هنوز  اندوبرخی نفوذ بوده گسترش و يکه در عصر خود دارا ییترایم و يمانو ،یمانند زردشت یانیدارند و اد

مردم . است راداشته مذاهب وانیتنوع در اد نیشتریب ،انهیخاورم يدر قسمت مرکز کردستان. دارند یروانیپ
 یکینزد لی، به دلدیگراندوازسوی مشترکات بوده يدارا ها ییایبا آر یو زبان يلحاظ نژاد و،بهس کیکرد از 

مانند  هایی آیین. اند قرار گرفته ياریبس هاي آیینریتحت تأث ،یسام انیبا مراکز مهم اد ییایجغراف
 ریو تأث ذنفو يو قادر يمانند نقشبند ،یعرفان و تصوف اسالم يها قهیو طر ي، علو)اهل حق(ارسانی،يزدیا

  .دنمنطقه داشته و دار نیمردم ا یبر زندگ يریچشمگ



گذار بر  اثر ینییآ ترایم نییآ. هستند يمتفاوت در جامعۀ بشر ییها با نقش نییدو آ ییترایو م يزدیا نییآ
 بریپرست مهر ریتأث. مشاهده نمود تیحیدر مس توان یرا م ریتأث نینمونۀ بارز ا. بوده است ها نییو آ انیاد گرید
 گرید زدانیرا از نفوذ ا خود نییدر ابتدا تالش کرد تا آدشتهر چند زر. قابل انکار است ریغ زین یزردشت نید

و  ترایمانند م ينفوذ پر زدانیو به مرور زمان، ا يبه آن ببخشد، بعد از مرگ و پرستی گانهیبرهاند و جنبۀ 
 يامر گرید انیبر اد ترایم نییآ ریتأث یبررس ؛ از این رو،خود را به دست آوردند نیشیباره قدرت پدو تایآناه

  .دنمای یم یمعقول و منطق
هند و  ویژه به ییاقوام هند و اروپا يا هروطاس زدانیا انیصاحب نفوذ و قدرتمند در م زديیا» ترایم«ای»مهر«

 ترایباستان، مدر هند . اي داشته است نزد اقوام آریایی احترام ویژهروزییو پ یراست زدیا بودهودرجایگاهیرانیا
شده است و  ادیمهر  زدیاز ا نیز اوستادر  .همراه بودو اغلب نام او با ورونا  شد یم شیاست مانیخداي پ انامب
  . او استدربارة»شتیمهر«با عنوان ها شتیاز  یکی

و  افتیجا به روم و اروپا راه خاص و سرّي به خود گرفت و از آن یشکل ریصغ ايیدر آس سمیترائیم
مخصوص  دیو عقا ریاساط ،یداراي طبقات اجتماع نییآ نیا. در اروپا شد تیحیسرسخت مس بیبعدها، رق
در  یکتاب مقدس سم،یترائیم از.دادند یم نجامغارها ا اهای مراسم خود را در مهرکده نآ روانیپ بود وبه خود 
آثار  .آمده است ترایم زدیبارة ادر یمطالب ،ییدر همۀ منابع مربوط به اقوام هند و اروپا یول ست،یدست ن

  .به جا مانده در نواحی مختلف نیز حکایت از نفوذ این آیین دارندیباستان
به  بنا نییآ نیا. است و در میان اقوام آریاییانهیاندك در خاورم یروانیکوچک با پ ینییآ يزدیا نییآ
با  یمناسبات مشترک نییآ این. است رفتهیپذ ریتأث انیاد گریگذار باشد، از د ریکه تأثاز آن مختلف، بیشلیدال
، فرق گنوسی و آراي يهند انیو اد تیهودیت،یحیاسالم، مس ،يمانو ،یزردشت ،ییترایمانند م انیاد گرید

 نیکدام از ا چیه ءاند و خود را جز خود را حفظ کردهینیاستقالل د پیروان آنحال،  نیبا ا. صوفیانهدارد
م آداب و رسو و،یمکتوب و شفاه اتیداراي ادب انیزدیا.نامند یم »يزدیا«را  شیخو نییو آ دانند ینم ها نییآ

اقوال و  ن،ییآ نیا گریاز آثار د. استدوکتابمقدسآنهاش مصحف رهو  جلوه. مخصوص به خود هستند
از  اي در منطقه است کهیمحلّینییآ يزدیاآیین . خوانند میهاوعباداتخود هاوجشن اورادي است که در مراسم

 نییآ نیا .دهد میخود ادامه  یبه زندگ در آنجا رایجو مذاهب مختلف  انیاد انیدر م وکردستان رواج دارد
؛ از اینرو، وندندپی یم نید نیخون به ا قیاز طر آن روانیاست و پ با آداب ویژه خویش اي گروه بسته يدارا

دهند، خود از قرار  ریرا تحت تأث گرانکهبخواهنددیاز آن شیب و ندرخود ندا نییبه رواج آ اي قهعال چیه
ساخته  ریپذ انعطافرا نییآ نیا گرید هاي نییفراوان از آ هاي يریرپذیتأث.اند رفتهیپذ ریو مذاهب تأث انیاد گرید

 نید يزدیباورند که ا نیبر ا انیزدیچند اهر افت؛یدر آن را  بزرگانیاز اکثر اد يدر آن ردتوان یم واست 
 نیا توان یوضوح م بهانیزدیا يو باورها ریاساط یبررس با. تنها نژاد خالص يزدیبرتر است و قوم ا

  .را مشاهده نمود يریپذریتأث
  



  قیتحق نۀیشیپ
که  استمهر در جهان باستان نیدکتاب  سم،یترائیم/یبارة مهرپرستدر یاثر به زبان فارس نیدتریجد

مانند  یاز محققانهایی  پژوهشن،یبر ا عالوه. است»یمهرشناس یالملل نیکنگرة ب ندومی«مقاالتمجموعه
ترجمه  یبه زبان فارس و جان هینلز آمده گاسکه ،یورمازرن، مرکلباخ، اوالنس نیفرانس کومن، مارت

ابوالقاسم د، مهرداد بهار ووپورداو میبار، ابراه يکا س،یبو يمانند مر یدر آثار پژوهشگران. است شده
  .آمده است نییآ نیابارة در یمقاالت و مطالب زیپور ن لیاسماع

کتاب،ترجمۀ  نیا در. قابل توجه است)Isga 1919) Devil worshipدرباره آیین ایزدي نیز کتابی به نام
آثار، باورها  نیا شناسی بارة نسخهدر مطالبیآمده و  گرید ینیو چند متن د انیزدیدو کتاب مقدس ا یسیانگل

یزیدیان یا ، )1341غضبان (ها پرست ها و شیطان یزیدي. استذکر شده و اساطیر ایزدي انیزدیو آداب و رسوم ا
. از دیگر آثار قابل توجه در این زمینه هستند) ق1368دملوجی (تاریخ الیزیدیهو ) 1380تونجی (پرستان شیطان

را  يزدیا نآییو انجام داده یقاتیباره تحق نیعثمان در ا ممو ریپو  یوهب قیکردزبان، توف نامحققمیان از
 نییآ بریمهرپرست تأثیراتاز  یبعض شیدر اثر خو یوهب قیتوف. اند به شمار آورده یمهرپرست نییاز آ اي شعبه

کشتن گاو در  نیو همچن يزدیو ا ییترایم نییبر تشابه طبقات هفتگانه در آ ويدیتأک. است را بیان کردهیزدیا
هایی در این  پژوهشاردیالو مانند دراور، جان گست،  يافراد زین یغرب نامحققمیان از.استیجشن همگان

ویژه شعائر مذهبی یزیدیان  بهموضوع  نیبه ا تر یبه صورت تخصص بروكنیکر، اما اند انجام دادهزمینه 
و  ترایمبا نامیاثر ،انجام داده استیاریبس هاي پژوهش یرانیا انیادنۀیدر زم کهسندهینو نای. است  پرداخته

کرده  دیتأک) اهل حق( ارسانینییآ ییترایبر جنبۀ م شتریکه در آن ب داردطاووس و ملک نیامیبن من،یاهر
همراه با ترجمۀ  انیزدیا ینید يسرودها مجموعۀبروك  نیکر God and shikh Adi are perfectکتاب.است
 ,Yezidism: It’s Backgroundيزدیا نییبارة آکــتاب در نیتر قیو دق نیتر مهم؛ اما است هاآن یسیانگل

Observances and Textual traditionاستاز همین نویسنده .  
 نییدر آ سمیترائیاز م هایی نشانه)تا رشید، بی(طانینه ش دانیو پرستش ش يزدیا نیدر د یمهرپرست آثاردرکتاب 

کهن  یزرتشت نیبا د يزدیا نید سۀیو مقا یبه بررس )1380(یمیاشرف کر یعل.شده است یبررس يزدیا
 نییآ ندربارةای)1379(» هاآننییو آ شیو ک ها يدیزی« نامبا  اي در مقاله يریمال يمحمد.استپرداخته

 يرا گردآور انیزدیا ینیاز متون د اي مجموعه ،يزدیارشد ا ونبااجازةروحانی)2004( شو ره کرده وقیتحق
 یبه صورت شهمردان دیو رش یوهب قیتوفاز فقط در دو اثر  مورد نظر ما موضوعبارة در.ه استنمود

دو  نیبارة ارتباط او در استکردستان  انیاد خیبارة تاردر شتریب یکتاب وهب. است ،مطالبی ذکر شدهیکلّ
  . ردگی یقرار نم یو دانشگاه یعلم يدر زمرة کارها زیاثر شهمردان ن. بحث نموده است گریکدیبا  نییآ

  
  يزدیو ا ییترایم نییدو آ يایو جغراف خیتار یبررس
  ییترایم نییآ يایو جغراف خیتار.الف



شده  ادیترایم زدیاز ا ران،ی، دو کتاب مقدس کهن در هند و ااوستاو  وداهادر . است ییایآر ینییآ ترایم نییآ
آورد  نییپا یزردشت نییرا در آ گرید زدانیا گاهیتالش نمود تا جا اریبس ران،یا یباستان امبریزردشت، پ. است

قدرت، پر يزدیهمانند ا ترایمتأخّر، م ياوستادر  نوجود،یبا ا. دینما یبرتر معرّف زدیا در جایگاهو اورمزد را 
  .مهر اختصاص دارد زدیبه ا نیز شتینیباتریو ز نتری بزرگ. فتاایی ژهیو گاهیو جاظاهر شد 

آغاز شده است الدیاز هزارة دوم قبل از م ،طور مشخّص به ترایم پرستشهاي باستانی و تاریخی، بنا بر نشانه
 ران،ینقاط هند، ا شتریدر ب خ،یدر طول تار نییآاین . رود به شمار مییرانیکهن هند و ا نییآ و میتراپرستی

در  ترایم زدیو پرستش ا رشیپذ زانیالبتّه م ؛و اروپا مورد توجه قرار گرفته است ریصغ يایآس ن،یالنهر نیب
و در آنجا  افتیبه اروپا راه  ریصغ يایاز آس نییآ نیا. نبوده استکسانیمختلف  هاي زمانشده، در  ادیمناطق

 تیحیقرن پنجم در برابر مس لیانجام در اواسر ، اماخود ادامه داد اتیبه ح ،يو سرّ زیرازآم ینییهمانند آ
  .شد میتسل
 یکنون نیبه سرزم ییایابتدا در هند رواج داشته و با مهاجرت اقوام آر ترایپرستش م رسد ینظر م به

 ناندوازای دانسته یکی،یمحلّ زدی، ا»شمش«را با  ترایدر بابل، م. شده است جیرانیز رانیدر ا این آیینران،یا
که در  کند یاشاره م ییایآر دةیعق نپلوتارکبهای) 407: 1377 ها یشت(. اند پرداخته ترایم زدیبه پرستش ا ،يرو
: 1387مرکلباخ ( .دانسته است یکیتراینقش را با نقش م نیا يو. شده است یدهندة مردم معرّف شاه نجات ،آن
در جنگ با اسکندر  وشیاست و دار شده میپرستش  زین لیدر ارب ترایم زدیکه ا دکن یم تیروا وسیکرت )53

  )401-400: 1377 ها یشت(. جسته است يارییاز و
  

  يزدیا نییآ يایو جغراف خیتار. ب
 نییآ نیا. رسد یبه قبل از اسالم م نییآ نیقدمت ا. است ییایبرخاسته از باورها و سنن آر ینییآ يزدیا نییآ

 یمیقد يها نییاز آ ییها است و در آن آموزه يو مانو یزردشت سم،یترائیمانند م ییایآر انیاز اد یاختالط
 نییآ نیبارة ادر یخیاطّالعات تار نیشتریدر کردستان، ب جیرا انیاد انیچند در مهر.شود یم دهید نیالنهر نیب

 نییکه از آ است اي سندهینو نینخستسمعانی . ناشناخته مانده است نییآ نیدر ا یموضوعات مهم ،ثبت شده
 زیابن بطوطه ن )692: 5، جق1408 یسمعان(.است نوشتهنییآ نیبارة ادر یمطالب االنسابدر کتاب  کرده وادییزدیا

  )259: 1361ابن بطوطه(. از این آیین یاد کرده استشیخو سفرنامۀدر 
مکان  نیدر متون مختلف، ا ، امااست نییآ نیمانده از ا يبر جا نشانهنتری مهم در اللش يعد خیش مقبرة

در شمال  ینقاط دریزدیا نییآ)334: 1382راسل(. شده است ت دادهسبن ینصران یبه راهب غارمانند
در  یدر عراق و نقاط قایو بعش خانیاطراف آن مانند ش یشهر موصل و نواح. استرواج داشته نیالنهر نیب

  . اند بوده خیدر طول تار يزدیا نییگسترش آ یاصل هاي از مکان و کشور ارمنستان هیترک یجنوب شرق
  



  يزدیو ا ییترایم نییدو آ ینیمناسک د
  ییترایم نییآ ینیمناسک د. الف

کتب مختلف ذکر  درمطالبی که. ستیدر دست ن يادیالعات زاط ترایم نییآ ینیمناسک و عبادات د درباره
. اند داده یبه مقصود انجام م لین يبرا نییآ نیا روانیاست که پ یبارة اعمالدر یکلّ یالعاتشده است، تنها اط

به  ترایم نییآ خیتار یمحققان ضمن بررس. تموضوع پرداخته شده اس نیکمتر به ا زین انیاد خیدر کتب تار
اشاره یهمگان افتینماز، روزه و ضآداب جا به ناندکهدرای مناسک، به صورت گذرا اشاره کرده نیاز ا یبرخ

  :شود یم
 کند ینکته اشاره م نیبه ا سیبو مري .اند آورده یبه جا م ترایم زدیا يو نماز خود را برا شیاین ترایم روانیپ

نپات  و اپام ترایم تینمازها تحت حما نیزمان او اند خوانده یقبل از زردشت در سه گاه نماز م انیرانیکه ا
 یخیکتب تار در)57: 1386 سیبو(. استبوده  ترایروان میباور همان باور پ نیکه ا رسد یبه نظر م. بوده است

منسوخ نشد و  زیبا ظهور زردشت ن باور نیا. نمودند یم میتقد ترایعبادات خود را به م انیرانیآمده است که ا
و  دانستند یم ترایو او را چشم م کردند یم شیرا ستا دیخورش تراپرستانیم. خود ادامه داد اتیبه ح

  )152: 1386يباقر ؛306: 1377ها یشت. ك.ر.(آوردند یاو به جا م يخود را برا هاي شیاین
سلوك در طبقات در مراحل مختلف  باید تراپرستانینکته اشاره شده است که م نیدر منابع مختلف به ا

بودن این  یبارة عمومدر اما )104-103: 1390گاسکه (،گرفتند یروزه م یطوالن هاي دوره برايگانۀ خود  هفت
  . ستیدر دست ن یاطّالعاتعبادت 

 نیا. فراخواندبه این ضیافت را  زدانیو ابرپاکرد یشام افتیض ن،یحضورش در زم يروزها نیدر آخر ترایم
 روانیپ )148: 1386کومن (. کردندبه آسمان عروج  ارانشیو  ترایم ،آنو پس از  شد برگزار يمراسم در غار

شام که مانند  افتیض نیدر ا. ندداد یم بیترت اي ژهیو یهمگان افتیض ،مراسم نیا ادبودیدر  ترایم نییآ
و خدمتکاران  ندنشست یم زهایم يبر رو یبا آداب خاص روانیپ د،ش یدر غار برگزار م ترایم افتیض

  )50: 1386ورمازرن (. آوردند هامیآن نزدرا  ها یخوراک
  

  يزدیا نییآ ینیمناسک د.ب
خود  اتیدر حال حاضر به ح نییآ نیا. در دست است يشتریاطّالعات ب انیزدیدربارة مناسک و عبادات ا

را مشاهده و ثبت  نییآ نیاز آداب ا ياریاند بس توانسته،ادیز يها يچند با دشوارو محققان هر دهد یادامه م
 ،يزدیا نییماز در آن .در ارتباط است تراین میینماز، روزه و حج با آ انیزدیگانۀ ا عبادات پنج انیدر م. ندینما

 و ينمازها به صورت انفراد نیا. خوانند یرا م هاروزانه آن نییآ نیا روانیاست که پ ییاز دعاها اي مجموعه
مخصوص آن روز را  هاي شیاین زیهفته ن ياز روزها یدر بعض انیزدیا. شود میخوانده  دیرو به خورش

  )287: 1374 یحسن(. خوانند یم



 نییآ نیا روانیو همۀ پ کشد یکه سه روز طول م یروزة عموم: مورد توجه استدو نوع روزه در این آیین 
نفس آن را  ۀیتزک يهستند، برا يباالتر ینید درجهکه در  یکسان کهیروزة خصوصو آن را انجام بدهند  دیبا

آن، همۀ  اتمام و بعد از شود یتابستان و زمستان برگزار م درروزه  روزه در دو دورة چهل نیا. دهند یانجام م
  )804: 1312 یحسن ؛151: 1380 یتونج(. رندگی یجشن م انیزدیا

 يزدیا نییآ روانیپ انۀیسال ییمراسم که گردهما نیا. شود یماه برگزار مدر اواسط مهر انیزدیحج امراسم 
شراب و سماع  دنیمراسم با نوش نیا. است يعد خیمقام ش داشت یمراسم گرام ویاست، شامل جشن همگان

 ادبودیبه مناسبت  ایزدیان معروف است، ریچلمکه به سماط  مراسم نیاز ا یدر بخش. استو رقص همراه 
و در  دکنن یبرگزار م یهمگان یافتیداده بود، ض بیترت شیخو ارانیتن از  چهل يبرا يعد خیکه ش یافتیض

  )211: 1380 یتونج(.دشو یم یقربان يآن گاو
 اي چشمه) ضاءیالب نیع( سپی کانی. هادرغاروجوددارداز آن یکه بعض روند یم یاماکن مقدس داریزائران به د

 یمکان(عرفات از داریو د )در الش يا نام چشمه(غسل در آب زمزم. نوشند یاز آن آب م انیزدیاست که ا
  )155: 1380 یتونج(. است انیزدیا انیآداب مخصوص حج در م گریو گذشتن از پل صراط از د )در الش

  
  يزدیو ا ییترایم نییدو آ ینید يباورها

  ییترایم نییآ ینید يباورها .الف
 روانیپ. داشته است ییترایم دیبر باورها و عقا ياریبس ریتأث ترایم نییبودن آ يو سرّ يزیآمراز:رازآمیزي

 نیبودن ا يسرّ. شد یمردم برگزار م دهاودورازدی در دل کوه نییآ نیمناسک ا. نددنامی یم» رازور«را  ترایم
 سمیترائیم قینکته باعث عدم شناخت دق نیآن معتقد بودند و هم نبهییآ نیا روانیکه همۀ پ بود يباور نییآ

  )55: 1386کومن ؛327: 1385لوگله(.شده است
 ناندوبی در ارتباط دانسته یزروان يرا با باورها ییترایم ياز منابع، باورها ياریدر بس: ییگرا و زروان تیثنو

در ترایم زدایعلت این امر آن است که )128: 1386 کومن(. اند برقرار کرده یکسانیو گاه  یهمسان نییدو آ نیا
بدن  يبر رو ریکه در آن کلّه ش يا در مجسمه توان یمسأله را م نیو ا شود یم یکیبا زروان سمیترائیم نییآ

بر اساس . است یرانیا هاي نییآ یاصل ياز باورها یکیتیثنو)96: 1390بهار (. قرار دارد، مشاهده نمود انسان
 منیشر از اهر يرویاز اورمزد و ن ریخ يروین. و شر است ریخ يرویباور، جهان محل تقابل دو ن نیا

 نییآ روانیبر اساس اعتقادات پ) 169: 1386 يباقر(. است تیبر ثنو یمبتن ینییآ ترایم نییآ .ردگی یسرچشمه م
و  زدانیا نیدو و رابط ب نیا نیداور ب زین ترامی)128: 1386ورمازرن(.اند فرزندان زروان منیو اهر ترا،اورمزدیم

  . انسان است
 نیبه ا منیو اهر دآفری را  يماد هاي نمونه شیآمده است که اورمزد پ یرانیا ریدر اساط:ترامی–منیاهر
. کردرا نابود  يو منیکه اهر بود»دهیکتاآفریگاو « ها نمونه شیپ نیاز ا یکی. کردهارانابودوآن تاختها دهیآفر



چند  نیاسطوره و همچننیبر اساس ا. آورد را به وجود  يدیجد یزندگبا کشتن گاو  ترایم ،ییترایم ریدر اساط
  )83: 1390؛گاسکه66: 1385دادگی (. اند ارتباط قائل شده منیو اهر ترایم انیم ،یباستان اثر

به خدا  توانست یم یمراحل یانسان با ط ،یعرفان نییآ کیهمانند  ترایم نییآدر:گانۀ تشرّف هفت درجات
در . نمود یم یرا ط یمراحل دیبا نیز شود ترایم نییوارد آ خواست یکه م یداوطلب) 156: 1386ورمازرن (.برسد
مراحل  نیا)92: 1387مرکلباخ (. داده شده است ترانشانیم نییگانۀ آ مراحل هفت 1،ایکف اوست هاي کیموزائ

را تراینقش خدمتکار م کالغ. ریپ ایو پدر  ،دیخورش کیپ ،یپارس ر،عروس،سرباز،شی/کالغ،همسر: انداز عبارت
ازدواج  یبه معن همسر )170 :1386ورمازرن (.بوده استاو و عنصرش هوا  یعطارد حام. داشته استبر عهده 

 سرباز )93: 1387مرکلباخ (. بودهاستآب  عنصرش و يو یزهره حام )22: 1386یاوالنس(.است ترایبا م یعرفان
 اش یخاك و حام عنصروي. اند دانسته ترایرزمندة م رایاست و و ترایم يبرا نثاري و جان يجانباز یبه معن

مرحله  نیکه به ا یکس) 176: 1386ورمازرن (. است بوده مقام مقرّبان ریش)22: 1386یاوالنس(. بوده است خیمر
: 1386یاوالنس(. بوده است تریژوپ اش یآتش و حام يعنصر و. شد یم دیو تعم نیبا عسل تده د،رسی یم

بر سر  ییترایو کاله شکستۀ م یرانیجامۀ ا وماه بود تیاو تحت حما .بوده است یادگمقام آز یپارس)23
او را آموزگار مقدس . بود نیزم يدر رو ترایم ندةینما زین ریپ ایپدر ) 166: 1386کومن (.گذاشت یم
رموز  ریمرحلۀ پ ر،یاز اسناد، قبل از مرحلۀ پ یدر بعض. او بود یو زحل حام )184: 1386ورمازرن (دانستند یم
  )95: 1387مرکلباخ (. است قرار داشته دیخورش کیپ ایمغان  ریپ ای

خود را  ژةیو يشکاریکه هر کدام خو شتوجود دا ترایسه م ،ییترایم يبر اساس باورها:انیخدا ثیتثل
نمود  نیدوم. یافت یم تحققکه با کشتن گاو  بوداتیآورندة ح وجود به صورت به تراینمود م نیاول. ندشتدا
 نیپس يو داور منیاورمزد و اهر انیم داورکه در آن نقش  بودنشیدر امر آفر اي به صورت واسطه ترایم

 کومن.(شدند شمردهمییکیزدیدو ا نیکه در آن ا بوددیبه صورت خورش تراینمود م نیسوم. داشتهارا انسان
  )40: 1387 مرکلباخ؛138: 1386

  

  يزدیا نییآ ینید يباورها. ب
 هاي نییو آ انهیصوف هاي گرفته از سنّت بر ینییآ يزدیا نییآگونه که پیش از این گفته شد، همان:يزیآمراز

خود  نید هاي آموزه نییآ نیا روانیپ. است يزیآمراز یعرفان هاي نییآ یاصل یژگیو و از اسالم است شیپ
است که  دهآم زین جلوهدر مقدمۀ کتاب . دانند یاز آن نم یآگاه ستۀیرا شا گرانیو د دانند یم» سرّ مگو«را 

  .حرام است يزدیا ریبر افراد غ ینید هاي از آموزه یو آگاه انیزدیا ینیخواندن کتاب د
دو را جدا از هم  نیند، اما مصدر اهست وشر معتقد ریخ يرویندو نیبه جدال ب زین انیزدیا:و شر ریخ
را به سرور فرشتگان،  ایو ادارة دن ندآفری یجهان، فرشتگان و آدم را م بزرگ خداي،هااز نظر آن. دانند ینم

                                                   
1.Ostia 



در . کنند یانکار م یو شر را در جهان هست ریخ انیتقابل م آنها )143: 1380یتونج(. سپارد یم ،ملک طاووس
از  یحق است و چون او بخش نیع دهد، ینجام ماکه او  ییکارها. است رعاملشروخیملک ها،طاووسباور آن

. اند دانسته منیاهر ایطانیمعادل ش گر،ید انیملک را در اد طاووس. است دییتأ ستۀیست، شاا خدا نشیرآف
که به  ییاما از آنجا )125: همان(،ندآی یموحد به شمار م ،رو نیبزرگ اعتقاد دارند و از ا يبه خدا انیزدای
که در  یحال در. دآی یبه وجود م نییآ نیدر ا تیند، شائبۀ ثنودار داعتقنیزا ملک به نام طاووس ییروین
 يزدیا نییدر آ ،اند دو با هم در جدال نیاست و ا نیو شر از هم متبا ریخ يرویمصدر ن ،يثنو هاي نییآ

  )121-2: 1388بروك  نیکر(. وجود ندارد رویدو ن انیم یجدال چیوشر را با خود دارد و ه ریملک خ طاووس
است که  یطبقات يدارا ینینظام د نیا. داردینظام خاص ینیجامعۀ د کیدر جایگاهیزدیجامعۀ ا:ینید طبقات
قوال،  ر،یفق ر،یپ خ،یش ر،یپسم ر،می: ندازطبقات عبارت نیا. ردگی یم يطبقات جا نیاز ا یکیدر  يهر فرد

است و  يعد خیش ایریم نیجانش ریپسم. است يعد خیلقب ش ریم)1130 -1127: 1325 یحسن(. دیکوچک و مر
نجام امور اخیش. ستا منزله تاج او که به داردبر سر  یپوش سر ورا بر عهده دارد ینظام اجتماع استیاو ر

 پوشند یمکه خرقه  گویند مییافراد به ریفق. دنمای یم تیفعال دانیارشاد مر نۀیدر زم ریپ. را بر عهده دارد ینید
و  ندسرای یدر مدح مالئک م ینید يکه سرودها استیکسان عنوان قوال. دکنن یم يعد خیو خود را وقف ش

دفن، مکاشفۀ ارواح و  غسل، کفن و فۀیکه وظ شود گفته مییافراد به کوچک. خوانند یرا به آواز م هاآن
  )178: 1380یتونج(.دشو یبه عامۀ مردم گفته م زین دیمر. را بر عهده دارند ایقد اولخدمت در مر

و  دیزیملک،  طاووس: شود یم ادیکسانیبه صورت  تیاز سه شخص انیزدیا ینید يدر سرودها:زدانیا ثیتثل
این اشخاص معتقدند که  ایزدیان و شوند یپنداشته م یکییزدیا نییمقدس در آ تیسه شخص نیا. يعد خیش

 هاي یژگیو و ندیستا یپادشاه م ایسه را با نام سلطان  نیا ،ینید هاي درقول. اند حلول نموده گریکدیدر 
  . شمارند می هابرآن يرا برا یمشترک

  
  يزدیو ا ییترایم نییدو آ ریاساط
  ییترایم آیین ریاساط. الف
رسد از اساطیر  که به نظر میاتیروااین از  یکی. وجود دارد یمختلف اتیروا ترایبارة تولّد مدر:ترایم تولّد

ورمازرن (. رمزد به وجود آمده استو او نیزم زشیاز آم ترایاز آن دارد که م تیحکایونانی گرفته شده است، 
که کاله  یحال در شد،زاده  اي از صخره انیعر که او استآن  ترایم الدیبارة مدر تیروا نتری  معروف)94: 1386

همان کوتس و  دیکه شا و دو شبان دآیایبه دن يدر غار ترایم ت،یروا نیا بنا بر .شتبر سر دا یجیفر
  )21: 1386آموزگار (. ندیدگرو کوتوپاتس باشند، به او

 هاي نگاره از سنگ ياریموضوع بس امر نیا. بودکشتن گاو  ،دادنجام اترایکه م یعمل نتری مهم: گاو کشتن
 سنّتنیبا ا یزردشت ایرانی نییوجود دارد، اما آ ها نییاز آ ياریاست که در بس یسنّت کردن یقربان. استییترایم

. کشند یگاو را م یکرده است که با شادمان یخود را نثار کسان نیردر گاثاها نف زردشت. مخالف است



و کشتن گاو  ترایم نییدر آ ترایم به دستعمل کشتن گاو  انیم رسد ینظر م به)165: 1384ها گات(
 نیمب يتا حدود تواند یارتباط م نیا. ارتباط وجود دارد یزردشت ینیدر سنّت د منیاهر به دستدهیآفر کتای

  ) 162: 1386 يباقر(.باشد یرانیا ینید يدر باورها ترایو م منیتشابه نقش اهر
را  شد، امااورهیچ يو بر و کردییآزمازور دیبا خورش ترایآمده است که م ییترایم ریدر اساط: دیخورش

را به  یتاج ترایمناسبت، م نیوفادار هم باشند و به هم ارانیکه  کردندعتگاهباهمبیآن. زدیختا دوباره بر دادیاری
دو  یرانیا ریدر اساط دیو خورش ترایم)32: 1390بهار (. او باشد دهندةسروري که نشان دیبخشدیخورش

 زین یونانیریدر اساط )138: 1386کومن(.شده است یمعرّف ترایم مانیپ همراه و هم دیخورشهستند وزدیا
 نیگاه منجر به ا یکیو نزد یهمراه نای. اند دانسته ترایو همراه م اریرا  اندووي را با نام سل ستوده دیخورش

را  دیخورش زدینقش ا ترایبه مرور زمان، م رسد یبه نظر م. پنداشته شوند یکیزدیدو ا نیا هشده است ک
مشاهده  زین تاینپات و آناه اپام زدیدر مورد دو ا توان یامر را م نیا. شده است يو نیو جانش رفتهیپذ

  )151 :1385یاوالنس(.کرد
در  توان یموجودات را م نای. اند وجود دارند که مقدس شمرده شده یموجودات ییترایم نییدر آ :توتم
 نیاز ا یبرخ. مشاهده نمود ترایم به دستکردن گاو  یقربان هاي و در صحنه ییترایبرجسته م هاي نقش

 خروس ،مانند سگ، گاو یواناتیح)319: 1385منگی(.خروسو گاو،مار،کالغ،سگ،عقرب،: ندازعبارت واناتیح
 ياریبس انیگاو در م ،اورمزد شمرده شده وانسگحی؛اند شده سیملل مختلف تقد انیدر م ،بازریاز د و کالغ

. اند دانسته پولوآ کیکالغ را پ ونان،یریدر اساط. سروش بوده است کیروس پو خاز ملل پرستش شده 
خرفستران به شمار آمده  ءدو جز نیا ،یزردشت یندرسنّتدی. تندهسمتفاوت يشکاریبا خو وانماروعقربدوحی

در کشتن گاو و به وجود آوردن  یرنگدو نقش پر نیا ترا،یم ندرآیی. اند محسوب شده یمنیاهر وموجوداتی
نقش  دو موجود نیا ییترایم هاي از نگاره ياریرو، در بس نیاز ا ؛ندا شتهدا يو جانور یاهیگ اتیح

  )17: 1385 یداون؛ 226: 1385نلزیه(.اند شده
  

  يزدیا نییآ ریاساط. ب
به  یخادم ان،یلیاسماع امبریآمده است که محمد، پ دیزیتولّد  دربارهکا،نسخۀآمریش رهمصحفدر  :دیزیتولّد

، سر محمد مودنیتراش نیدر ح. سرش را بتراشدموي  تا  خواستهیاز معاو يروز. داشت هینام معاو
امر مطّلع شد، او را  نیاز ا یوقت امبریپ. زدیبر نیتا مبادا بر زم دخون را با زبان خور هیمعاو .دشیزخم

ایجاد خواهد نیدر د جدید اي و فرقه دآی یم ایبه دن اواز  ي، پسرکار نیگفت که با ا يسرزنش کرد و به و
مسلّط  هیرا بر معاو هایی خداوند عقرب ،یپس از مدت. نخواهد کردپاسخ داد که هرگز ازدواج  هیمعاو. کرد

نشود، با  صاخب فرزنديکهنیا يبرامعاویه .او دانستند زنده ماندن تنها راه درمان وراازدواج  شکانکرد و پز
از  دیزیشد و  لیساله تبد وپنج ستیبیبه زن رزنی، پآن روزیبه امر خدا، فردا. کردساله ازدواج  هشتاد یرزنیپ



است  ابراز شده یو متناقض اوتمتف اتینظر هیدیزیواژه  شهیالبته درباره ر )(Isya 1991:105؛ آمد ایبه دن يو
  .ستیجستار ن نیکه موضوع ا

 ،کردن گاو نشده است یبه قربان اي اشاره يزدیا نییآ هاوسرودهاي قول ،ینیدر متون د: کردن گاو یقربان
در . رود بهشمارمیکردن گاو  یو قربان دنیدزد )يەڵمۆك ژناێج( یهمگان جشنمهمترین بخش مراسم اما 

گاو را  یشخص ان،یم نیدر ا. آن مراقبت کنند زتا ا سپارد یرا به چند نفر م يگاو خانیش ریمراسم، م نیا
را بر عهده داشتند،  آنمراقبت از  فۀیکه وظ یجوانان ،شدشدن گاو پخش  دهکهخبردزدیپس از آن. دزدد یم

دزد دوباره به کمک دوستانش گاو را  شخص گاو. کنند ینم یاما دزد را معرّف کنند، یم دایآن را دوباره پ
: 1388بروك  نیکر(.کند یتا آن را قربان سپارد یو به خادم آنجا م برد یم نیالد شمس خیمقبرة ش هو ب ددزد یم

134(  
: ندازموجودات عبارت نای. اند از موجودات مقدس شمرده شده یبرخ نیز يزدیا نییدر آ: توتم

وضوح مشاهده  گاو را به تیتقدس و اهم توان یم» جومجوم سلتان«قول  در.طاووسو گاو،سگ،خروس،مار،
 ییو از نگهبان بهشت بازجو رود یبهشت م کنار دروازهکه به  ابدی یقول، گاو تا آنجا قدرت م نیدر ا. کرد

 قول: 2004 شو ره( . آورد یم خود به لرزه در يبهشت را با زور بازو شود، یم یکه عصبان یوقت وکند یم
  )سلتان یومجومج

شده   سگ نجس شمرده ،یسام انیاد در .کند یحلول م سگدر  کین هاي روح انسان ان،یزدیبه باور ا
از هفت مالئکه  ينماد خروس.اند شده لیحرمت و تقدس قا يو يبرا ،یرانیا انیاد در که حالی دراست؛
 وخیبه ش وخیاز ش یبرخ گر،ید يواز س. است، به شکل خروس ملک از طاووس ينماد ،سنجق. است

 نایرو، از اینو  کند هادفعمیرا از آن ایبال باورند که بانگ خروس نیبر ا زین انیزدیا. خروس معروف هستند
که  معتقدندانیزدیا. هستندملک  از طاووس ينماد زیو طاووس ن مار)289: 1374 یحسن(. آزارند یرا نم وانیح

  . آورده و همراه طاووس وارد بهشت شده استود به بهشت خود را به شکل مار درور يملک برا طاووس
  

  يزدیو ا ییترایم نییدو آ ینید  هاومراسم جشن
  انییترایم هاي جشن. الف

همانند نوروز، به صورت  زیاست که تا چند قرن بعد از اسالم ن یرانیجشن ا نتری مهرگان مهم :مهرگان
جشن  ان،یرانیدر باور ا ،هدش یماه آغاز مجشن که از اواسط مهر نیا. شد یو باشکوه برگزار م یرسم

، مدتنیو در ا دیجامنا یهفته به طول م کیجشن مهرگان . آمده است یبه شمار م ترایم زدیبزرگداشت ا
  .ندکرد یمقربانی مهر  زدیا يبرا انیرانیا
 تیحیباور بعدها وارد مس نیا. آمده است ایدسامبر به دن 25در  ترایم ترا،یم روانیبه باور پ:ترایم الدیم/  لدای

 ترایم روانیروز، پ نیدر ا. آمده است ایروز به دن نیدر ا) ع(یسیکه حضرت ع بودندباور  نیشد و آنان بر ا



 امدههانی جشن نیا يبرگزار تیفیبارة ک در یمطلب ن،ییآ نیدر منابع مربوط به ا ، اماکردند یبر پا م هایی جشن
  . است

  

  انیزدیا هاي جشن. ب
جشن  نیا. است»يەڵمۆك ژناێج« ایهیجشن جماع انیزدیو جشن ا ییگردهما نیبزرگتر :یهمگان جشن

و در کوه  يعد خیجشن را در مقبرة ش نیا انیزدیا. شود یگزار مهفته بر کیبه مدت ) مهر 16(اکتبر  7از 
موسوم به دبکه، غسل در  یجمع رقص دسته ،يعد خیسجادة ش واز تخت  دیبازد. کنند یاللش برگزار م

 هاي قسمت هکردن گاو از جمل یو قربان دنیو دزد ،رانیبزرگ به نام سماط چلم یافتیض يزمزم، برگزار
در اللش  يعد خیموعظۀ ش نیاول ادبودیجشن را  نیاایزدیان . استبزرگ  ییجشن و گردهما نیمهم ا

آن  عیبارة وقاو در شوند یدر اللش جمع م زدیزمان، هفت ا نیدر او معتقدند که )206: 1380 تونجی(نددان می
  )134: 1388بروك  نیکر(. رندگی یم میسال تصم

شب به  نیدر ا يعد خیش ان،یزدیبه باور ا. دارد لدایبا جشن شب  ياریجشن بلنده شباهت بس:بلنده جشن
 نیدر ا دیزیدند که عتقمزین اي عده. رندگی یشب را جشن م نیا روانشیمناسبت، پ نیآمده است و به هم ایدن

 نیمدت ا. پرند یآتش م يو از رو پزند یم یمخصوص يغذا انیزدیشب، ا نیدر ا. آمده است ایشب به دن
  )143: 2008یهورم؛215-214: 1380 تونجی(. اند روز دانسته ازدهیجشن را 

  

  يزدیو ا ییترایمدو آیین ریباورها و اساط خ،یتار قیتطب
و  ،ریاساط ،ینید يباورها ،مناسک ا،یو جغراف خیتار نۀیآمده در پنج زم دست به هاي داده یبررس با

  :استدر خور تأمل و توجه  رهانکاتزی جشن
مشاهده بین این دو آیین نهیزم نیدر ا یقیتطب ،یخیتار قاتیبا توجه به ضعف تحق:تاریخ و جغرافیا

 ریاز محققان، منظور از م یبه زعم برخ وشده  ادی»رانیم ملک«به نام  یاز پادشاه يزدیا نییدر آ البتّه؛نشد
 توان یم ،بودهاستاز هند تا قلب اروپا  ترایم نییاز آنجا که گسترة رواج آ ،ییاینظر جغراف از.است» مهر«

به  ریصغ يایاز آس ترایم نییآ گر،ید ياز سو. به شمار آورد ییترایم نییاز آ یرا جزئ يزدیا نییآ يایجغراف
  .باشدانتقال  نیدر ا يزدیا نیینقش آ اي از نشانهتواند یخود م نیاروپا منتقل شده است و ا

با یکدیگر ) یهمگان افتیض(در نماز، روزه و حج ،ینیمناسک د انیدر میزدیو ا ییترایم نییآدو :مناسک
نماز و  خوانند یم دیخورش ينماز خود را به سو ایزدي نیز مانند آیین میترایی نییآپیروان . اشتراکاتی دارند

 ییترایم نیینکته الزم است که دربارة آداب نماز در آ نیذکر ا. ننددا یخود م يشدن با خدا یکییبرا یراه را
  .داختپر نهیزم نیدر ا قیدق یبه بررس توان یرو، نم نیاز ا ؛در دست است یاطّالعات اندک



 هایی از آزمون یبخش ترا،یم نییدر آ روزه. استبه طبقات باال  دنیاز مراحل رس یکیروزه  ،نییدو آ هردر 
 ضهیفر کیمثابه بارة روزه بهدر ، امااند داده ینجام مادرجات هفتگانه  یط يپرستان برا ترایبوده است که م

 انیزدیکهبرهمۀایروزة عموم :دو نوع روزه دارند زین انیزدیا. ستیدر دست ن یاطّالع نییآ نیدر ا ینید
 برايروزه در تابستان و زمستان  دو دورة چهلکه طبقه روحانی این آیین در یخصوص ةواجب است و روز

  .آورند ینفس به جا م ۀیتزک
به  تراپرستانیم. وجود دارد مطابقتیزدیا نییو حج در آ ییترایم نییدر آ یهمگان افتیدو مراسم ض انیم

این ضیافت با قربانی کردن گاوي همراه و  دکردن یبرگزار م یهمگان یافتیض ترا،یم یبود مهمانادیمناسبت 
 یادبود مهمانییبرا شود، یبرگزار م هیجشن جماع ییدر مراسم حج خود که در گردهما زین انیزدیا. بود
  .کنند یرا برگزار م رانیمراسم سماط چلم ارانش،یو  دانیمر يبرا يعد خیش

گانۀ تشرّف،  درجات هفت ،يزیدر رازآم ییترایو م يزدیا نییدو آ ،ینید يباورها زمینه در:باورهاي دینی
خود را راز وسرّ  هاي آموزه نییدو آ هرپیروان  .هایی با یکدیگر دارند شباهتمنیو نقش اهر انیخدا ثیتثل

  .شده است دیو بر آن تأک استینیدستور د کیانیزدیاعتقاد در کتاب مقدس ا نیا. دانند یمگو م
که  »ریم«صرف نظر از نقش  ،يزدیا نییدر آ ؛جامعه ذکر شده است يبرا ینیطبقات د ن،ییهر دو آ در

بر  یمبن تراپرستانیوجود دارد که با باور م ینیدانسته شده است، هفت طبقۀ د يعد خیهمان ش
 ياست و نماد و نیدر زم ترایم نیپدر جانش ایریپ سم،یترائیم نییآ در.کند یمطابقت م ینگانهبودنطبقاتدی هفت

 نیزم يدر رو يعد خیهمان ش ایریم نیجانش »ریپسم« ،يزدیا نییدر آ. به او داده است ترایاست که م یتاج
 کیپ سم،یترائیم نییدر آ .ستا است، نماد او يعد خیش ادگاریو  گذارد یکه بر سر م یاست و سرپوش

و او  ردگی یقرا م ریبعد از پسم خیش ،يزدیا نییدر آ. و نماد او کمربند است ردگی یقرار م ریاز پ دبعدیخورش
درجه، درجۀ کالغ است که نقش  نتری نییپا ،سمیترائیم نییدر آ. همراه خود دارد يکمربند زین

 البتّه؛را بر عهده دارند يعد خکارانشی خدمت نقشها کوچک ،يزدیا نییرا بر عهده دارد و در آ تراکارمی خدمت
 يزدیا نییطبقات در آ شتریاست که ب نیدر ا يزدیا نییبا آ ترایم نییآدر  ینیطبقات د انیم یتفاوت اصل

  . ابدهادستیبه آن قتیطر یبا ط تواند ینم يزدیو فرد ا هستندیموروث
 ها خدا و انسان نیواسطۀ ب ای،است اتیآورندة ح وجود به ای:داردسه نقش بر عهده  ترایم سم،یترائیم نییآ در
 يعد خیو ش دیزیملک،  طاووس تیسه شخص زین يزدیا نییدر آ. قرار دارد دیدر نقش خورش اویاست

. شوند میپنداشته  یکیو بر اساس باور به تناسخ،  دارندمشابه با هم  هایی نقش
انسان و  نیواسطۀ ب زین يعد خیش. را بر عهده دارد اتآورندةحی وجود نقشبه،بهصورتمشخّصملک طاووس

و  يعد خیمشابه با ش هایی نقش یو او گاه ستیمشخّص ن یدرست به دیزینقش  ،انیم نیدر ا. خداوند است
  .ابدی یملک م طاووس

 هاي افتهییاست که از رو ينظر نیالبتّه ا. شود یم یکیترایگاه با خود م ییترایم نییدر آ منیاهر
گاو  یرانیا ریدر اساط منیاز آنجا که اهر. به دست آمده است انیرانیا ینیو بر اساس سنّت د شناسی باستان



در نقش قاتل گاو، همان  ترایبه وجود آمده است که م ییترایم ریباور در اساط نیا کشد، یرا م دهیآفر کتای
فرض  يو جانوریاهیگ اتیآورندة ح وجود به منیاهر/ترایمنظر، م نیاز ا. استیرانیا هاي نییدر آ منیاهر

از  ن،ییآ نملکدرای طاووس. دانند مییکییرانیا ریدر اساط منیملک را با اهر طاووس ،يزدیا نییآ در.شود یم
 کند مینسل آدم کمک  ادیاخراج آدم از بهشت، به ازد نۀیبزرگ است که با فراهم کردن زم يخدا هاي دهیآفر

 روانیاست که پ يزیالبتّه شر همان چ. شر با هم است رویاو خالق خ. آورد یرا به وجود م يزدیو ملّت ا
  .دهند ینسبت م طانیآن را به ش ط،یبودن از شرا یبه علّت ناراض گرید انیاد

 ترا،یم نییآ در.وجود دارد هایی مطابقتآیین هادرهردو کشتن گاو و توتم زد،یتولّد ا هاي هروطاس انیم :اساطیر
 نییدر آ. دآی یم ایو فرتوت به دن ریپ اریبس یاز زن دیزی،يزدیا نییو در آ شود یزاده م اي از صخره ترایم
 واناتیعقرب از جمله ح زین ییترایم نییدر آ .مشاهده نمود دیزیدر تولّد  توان ینقش عقرب را م ،يزدیا

  . استنشیدر امر آفر کیشر
هر چند در کتب . شود یم اتیکشتن گاو است که موجب به وجود آمدن ح ترایم یکنش پهلوان نتری بزرگ

 در مراسم یکشتن گاو نقطۀ عطف نشده است، این حیوانبه کشتن  اي ، اشارهآیین ایزدي و متون مقدس
  .دکن یم یقربان نیالد شمس خیش آنرابرايودزدد  یگاو را م یمراسم، جوان نیدر ا .جشن همگانی است

. هستندگاو، مار، سگ،خروس و عقرب مشترك  موجوداتی مانند نهاوموجوداتمقدسدوآیی توتم انیم در
وجود، نقش عقرب در هر دو  نیبا ا. سابقه داشته است زین گرید هاي نییدر آ واناتیح نیاز ا یبرخ سیتقد

  . جالب توجه باشد تواند یم نییآ
و بلنده در  یو جشن همگان ییترایم نییدر آ ترایم الدیدو جشن مهرگان و م نیدر ب: ها و مراسم دینی جشن

کردن  یکه با قربان استانیزدیا ییگردهما نتری بزرگ یهمگان جشن.شود یم دهید ییها یهمگون يزدیا نییآ
از  نیز کردن گاو یو قربان است مراسم همزمان با جشن مهرگان نیا ،یاز نظر زمان. رسد یگاو به اوج خود م

 نیا. استترایم الدیدسامبر، سالروز م 25پرستان، روز  ترایباور م به.مراسم مهرگان بوده است یاصل هاي بخش
 انیزدیبه باور ا. دانند یم یسیروز تولّد ع روز را نیا زین انیحیگذاشته است و مس ریتأث زین تیحیباور بر مس

  .استدیزهاروزتولّدیاز آن یو به باور برخ يعد خیروز تولّد ش ،روز نیا زین
  

  جهینت
مناسک و  ر،یدر چهار بخش باورها، اساط هد که نشان میییترایو م يزدیا نییدو آ قیو تطب یبررس

 ییایو جغراف یخیمسائل تار نۀیدر زم. هاي بسیاریوجود دارد و شباهت ها یهمسان نییدو آ نیا انمیها جشن
 نیدر ا. مشاهده گردد يکمتر اتاشتراک است دهیموجب گرد موجود قاتیضعف منابع و تحق دیشا زین
 یبررس زین ها هروطاس نۀیدر زم .استهاومناسک در بخش باورها، جشن یاشتراك و همسان نیشتریب ان،یم

 با توجه به این اشتراکات. است يتر مستندات افزون نیازمند ها يتشابهات و اشتراکات با وجود همانند



 نهیشیقدمت و پ به دلیلو  مشترك دانست دةیباور و عق کیرا  ییترایو م يزدیا نییدو آ تگاهخاس توان یم
  .مختلف درخور تأمل و کاوش است يایاز زوا يزدیا نییدر آ نییآ نیا ریگفت تأث توان یم ییترایم نییآ
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