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 چکیده

های اولیه آنان نهادند. دخمهه میزرتشتیان را رسم بر این بود که مردگان خود را برای تدفین در دخم
ساز از خشت و سنگ پدید آمد که های دستبنایی بسیار ساده بر دیوارۀ کوه بود. از دورۀ اسالمی دخمه

نشانی را حفظ کردند. با به برج شهره شد. در هند، زرتشتیان مهاجر موسوم به پارسیان، رسم دخمه
با هوای مرطوب هند ساختند. رسم بنیان دخمۀ  های جدیدتری مطابقگذشت زمان، پارسیان دخمه

شود. اجزای این مراسم شامل گذاشتن شالوده و تقدیس بنای دخمه است که در خوانده میتانا پارسیان 
ها ای به گرد این میخآن اصولی همچون کوبیدن سیصد و یک میخ بر زمین و گرداندن طنابی پنبه

ضبط شده  وجرکرد دینیو متن پهلوی  روایات فارسیون شد. شرح این مراسم در متونی چرعایت می
روشنفکری دینی در ایران منسوخ شد و  نشانی متأثر از جریاناست. از اواسط سدۀ نوزدهم رسم دخمه

طلـب پارسی تبدیل شد. در این پژوهـش، انواع  های تندرو و اصالحدر هند به چالش میان مذهبی
های آیینی و دینی آن ارزیـابی با تکیه بر جـنبه بنای دخمه های زرتشتی بررسی و سیر تحولدخمه

 های زرتشتی در عصر حاضر نیز توجه خواهد شد.به موقعیت دخمه شود ومی
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 مقدمه
خورشید  یا در فضای باز اجسادقرار دادن ی به شیوه مردگان تدفین سنتدر ایران 
زرتشتیان  ،ی تدفیندر این شیوه (2).شودشناخته می متأخراز دین زرتشتی  را(1)نگرشنی

های یا به اصطالح غربیان برج «دخمه»نام ه را در جایی ب داجساد مردگان خو
های خشکیده در برابر کردند و بقایای استخوانبه مردارخواران عرضه می ،(3)خاموشی
  1که ایرانیان به آن استودان و بعدها هندوان باندارمیان دخمه در چاهی را آفتاب 
ی در نیمهنخست از وجود این رسم  مورخین یونانی انباشتند تا بپوسد.می ،خواندند

 (4).اندخبر دادهغربی فالت ایران 
ن وندیداد درباره خاستگاه قدیم مردمان آریایی یعنی ایرا های نوشتهبر  بنا درگذشته

بردن مردگان به باالی کوه از نیاکان آریایی که از  که رسم این باور وجود داشت (5) ویج
 به دلیلچون که  مناطق سردسیری به ایران کوچ کرده بودند به یادگار مانده است

باالی کوه  ساد را برـبه ناچار اج پس ،داموات را نداشتنامکان تدفین  ینیخبندان زم
 میاناین رسم در مناطقی سردسیر از جهان که  شده ثابتنکه کما ای (6).گذاشتندمی

 هم ،خواندندبه طعنه آنان را کافر می ها افغانکه  فالت تبت و جبال هندوکشساکنان 
خواه دارد که اظهار می( 441-440 :1376) بویس .Giger 1885: 88)) داشتوجود  وبیش کم

این رسم را برای کیش  احتمال زیاد اوبه  ،باشد یا خیر این رسم بوده بنیادگذارزرتشت 
این رسم از جهاتی با آیین او سازگاری داشت. نخست  چراکه ،نوین خود برگزیده است

نوری  شد.خورشید گذاشته می بخش حیاتاینکه جسد در هوای آزاد و در معرض نور 
در خواند. به عالوه گوشت گندیده که که گذروار روان را به سوی بلندی پل چینود می

خشونت و  ،افزون بر این. شودگیرد با شتاب نابود میاختیار مرغان و درندگان قرار می
س ابراز ـد و نجـکند که روان نسبت به کالبد فاسحکایت از اهانتی می ،درشتی رسم

که همه آدمیان را  گری زردشتیسادگی رسم با طبیعت کلی پیام نهفته در  و ،داردمی
 بیند سازگار است.یکسان میبرهنه و  ،در زیر آسمان

یان تزرتش ،شودصورتی که امروزه از آن صحبت میبه دخمه  گیری شکلتا پیش از 
جایی مناسب در برابر پرندگان گوشتخوار و هایی در گودالدرگذشتگان را درون اجساد 

تاب را در ـش آفـزیر تاب دهـش کـخش های استخوانکردند و سگان درنده رها می
یا آب  دسترساز خارج ها و پناه صخرهکوه  ۀدر جدارکه نام استودان ه ب یهایپناهگاه
 ،ساسانی ۀدوردر آسیای میانه از  شناسی باستانهای یافته (7)کردند.دفن می ،بود حیوان

 .(Huff, 2003:593-94) دارند برمیپرده نواحی آن  درتدفین  ۀاز رواج این شیو
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یعنی با طبیعی  طور به بود که ای پیرایه بیبنای ساده و  های اولیه زرتشتیدخمه
که  های دست انسان پدید آمدسپس دخمه .گرفته بودشکل  ها کوهاستفاده از عارضه 

 ازای استوانهکه دیواری  ساز دستی هادخمهاین  (8).استاسالمی  ۀدوربیشتر مربوط به 
رم و خشک نواحی گها جایگاه این دخمه اند.داشت و به برج معروفخشت و سنگ 

برای خشکاندن محیطی مناسب  ،و هوایی آببه سبب شرایط که بود  ایرانمرکزی فالت 
 شدند.محسوب میاجساد 

 :Paymaster,1954)پارسیان موسوم به  ان ایرانیزرتشتیگیری جامعه شکل بادر هند  

 نابپارسیان  م 1300در احیاء شد. زرتشتی دینی و آیینی بسیاری از آداب و سنن  (2-27
گجرات در ایالت  1بروچشهر  در رادخمه  نخستین ،بر نیاز جامعه آن روز زرتشتی

پارسی در نواحی ی هادخمه ،جمعیت رشدکم کم به موازات رونق اقتصادی و . ساختند
ایران در های دخمه ۀه شیوب انپارسی ۀیـاولهای دخمه .فزونی یافت نشینزرتشتی

با شرایط آب و بود و ایران گرم و خشک احی نوها مناسب . این دخمهشدساخته می
برای احداث دخمه شانزدهم  ۀسداز نداشت. سازگاری مرطوب هند چندان  هوای

چند نوع از این دخمه در ایران هم ساخته شد که بعدها  اندیشیده شد جدیدی طراحی
 احصلدر حقیقت م ی جدید پارسیهادخمه بود.مورد استفاده زرتشتیان تا مدتی که 
شکل هند در بر عوامل مختلف آب و هوایی و اجتماعی  بود که بناتحول تدریجی  ۀردو

 گرفت.
که چند روز  کردندبرگزار میمفصلی دینی  مراسمدخمه بنای  تأسیسبرای پارسیان 
شالوده گذاشتن  ،کندن پی زمین دخمهگذاشتن  مراسم آنان شامل. کشیدبه درازا می

بنای  ،تأسیسهایشان قائل بودند پس از رای دخمهبود. همچنین به سبب قداستی که ب
و شهرنشینی  توسعه بهنوزدهم  ۀاز سدکردند. دخمه را طی مراسمی آیینی تقدیس می

 تداوم این ایمانعی براز لحاظ بهداشتی  ،های زرتشتیبا دخمهزندگی اجتماعی مجاورت 
ان پارسیان میجریان روشنفکری دینی  گیری شکلبا شد. محسوب میرسم باستانی 

رسم دخمه بردن مردگان به عنوان عملی  برچیدنخواهان نو اندیشان پارسی  ،هند
ه خود را ب تأثیر تراین جریان در ایران خیلی زودزندگی در عصر جدید شدند. با مغایر 

برای خود  ،تهرانی با تعطیل کردن دخمهزرتشتیان  (1930از اواسط ) (9).جای گذاشت
که با  طریقیبه را خویش مردگان  ،خواندندآرامگاه میرا  خود آنکه ساختند  ینگورستا

 علیرغمدر هند  (10).سپردندبه خاک  ،یعنی در قبرهای سیمانیزمین تماس نیابد 
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تالش  ،در برابر هر گونه اصالح در سنن دینی مذهبی تندوررهبران  ایستادگی
رفته رفته  که طوری به. بود آمیز موفقیتدر خارج از بمبئی  خصوصه ب روشنفکران
بودند. هر چند دخمه جای بردن به ه بمردگان  سپاری خاک مایل بهپارسیان  بسیاری از

های دخمه ۀترین منبع درباربه تعبیری کهن .برجای ماند آناناین رسم میان اقلیتی از 
زرتشتیان کتاب وندیداد است که در آن تمامی دستورات و مقررات اولیه مربوط به 

متون زرتشتی معدود از ادن امور مردگان و ساخت دخمه گفته شده است. ترتیب د
در حقیقت  کتباین  است. روایات فارسییکی کتاب  ،زرتشتی هایدخمه ۀدربار متأخر
برخی از آداب  سرانجاممابین پارسیان با برادران دینی خود در ایران بر  هایینامه حاوی

ها را پارسیان با نام روایات نامهوعه این مجماز جمله ساخت دخمه است. و سنن دینی 
با نام  1مانجکی رستم اونواال ه کوششب م 1922در ها این نامه کردند.نگهداری می

روایت آن با نام انگلیسی  ۀترجم همچنینو  به چاپ رسیدروایت داراب هرمزدیار 
وجرکرد  پهلویمتن  یدیگر. ه استچاپ شد 2رتوسط دابا 1932هرمزدیار فرامرز که در 

در است و موضوعات مختلف دینی و آیینی زرتشتیان  ۀدربار کهاست. این کتاب دینی 
به کوشش  م 1848در  وجرکرد دینیدارد. ساخت دخمه را بیان میاصول فصولی از آن 

اپی از یک متن پهلوی به چاپ چ ۀدستور پشوتن بهرام جی سنجانا به عنوان اولین نسخ
 و 4مدی ،3کاراکا همچون پارسی اندیشمندانآثار  .(Sheffield, 2005, 181-189)رسید 
در  .است از این رسممبسوطی  هایحاوی گزارش ،تاریخ و عقاید پارسیان ۀدربار 5کوتوال

ایران و  هایدخمهنزدیک از خود که  7رابینسون و 6جکسن سیاحانی چون هایسفرنامه
 دست بههای زرتشتیان دخمهاز  جزییاتی ،انددیده و درباره آن مطالبی نوشتهرا هند 

های یافتهدر ادوار اخیر همچون غربی محققین های نوشتهآید. همچنین می
فهم بهتر برای  ،های زرتشتیدخمه ۀدربار 10بویس و 9موله و آثار ،8هوف شناسی باستان

 راهگشا بوده است.موضوع 
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 دخمه انواع .1
 های ایراندخمه .1-1

 1دادگاه ۀدخم خود زبان بهایران  زرتشتیانرا  ،لوی دٌخمگدر په ،دخمهاوستایی  ۀواژ
 به بعد( نک) پارسیهای جدید ز آشنایی با دخمهتا پیش ا .(Kotwal, 1995:161اند )خوانده

های آن در شهرهای که نمونه ،در ایران دو نوع دخمه وجود داشت. یک نوع از این دخمه
این از  (11)شکل گرفته بود.کوه  ۀکوتا دیوارطبیعی بر  طور به ،شودیزد و کرمان دیده می

تقسیم  یمـدونری به ـدیگ ،یـداخلخشتی با دیوار  ،نوع دخمه برخی مانند دخمه یزد
 Boyce, 1974: 3مردگان ) ناستخوابرای شد. نیمی برای گذاشتن اجساد و نیمی می

Huff, 2003:623 .)عرضه اجساد را شرایط اولیه برای رسم  ،ها در عین سادگیاین دخمه
اسالمی برای حفاظت از  ۀساخت. از دوربر دستورات موجود در وندیداد فراهم می بنا

 (12)دیوار مدور بلندی بر دور آن ساختند. ،دخمه در برابر ورود حیوانات درنده و بیگانگان
ساخت دست انسان بود  ،شودشناخته میبرج  -دخمهنوع دیگر دخمه که بیشتر به 

این وجود ترین سندی که در آن به قدیمی. شد تأسیسدر ایران   سالمیا ۀدوراز که 
(. Boyce, 1974:4. n.8 ) دهم میالدی است ۀمربوط به سد ،کندمیها اشاره برج ۀدخم

در ساکن  سکونت زرتشتیانمحل نزدیک به  و تند کوه سراشیبیدر  هابرج –دخمه
برای ساختن دخمه  زرتشتیان ایران از پانزدهم که پارسیان ۀاز سد. واقع بودند ،دشت

 ,Dhabhar ) شدبه آنان داده می نوع دخمهاین  دستورالعمل غالباً ،گرفتندمشورت می

کاربردی تغییراتی ها این دخمههر چند که بعدها پارسیان در طراحی . (1932:102-103
از سنگ و »اً غالبآنها مدور  ۀبدن اینکه ساز دستهای دخمهاین مشخصه از کردند. ایجاد 

را مه ـلی دخـداخطح ـسدور که ند ـدیواری بلبا درست می شد و بعد گاهی از آجر 
پوسیده  یها استخوانتا  را حفر می کردند چاهیدر میان آن طراحان  .پوشاندمی

سطح از کوچکی داشت که بلندتر آهنین درب ها این دخمهد. وانباشته شدر آن مردگان 
به . ( Dhabhar, 1932:103 )شد رو به شرق نهاده می ر معمولبه طو بود وداخلی دخمه 

به هند یا در در ایران و چه های قدیمی از دخمه معلوم گردیدهنوشته بویس تا آنجا که 
 موالًـمعو  نداشتند در دخمهراه پله بیرونی به سمت  کدام یچه ،ایمنی سائلمخاطر 

 برحسبها برج -عاد دخمهـشد. ابه میتفادـنابی اسـکان یا طـاز پلبرای ورود و خروج 
 طراحی آن ناحیههای محلی و دارایی انجمننشین هر شهر و روستای زرتشتی وسعت
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 تعدادی هم توسطبا گسترش دین اسالم تخریب و ها این دخمهدر ایران بیشتر شد. می
 .(Boyce, 1974: 3-5)شد ویران ،برای ساختن دخمه جدیدخود زرتشتیان 

 

 هند هایهدخم .1-2

 یلهوس به ،گویندمی 1دخمه که هندوان به آن دخمو ،در هند شد گفته که طور همان
در  ارسیانشد. پ تأسیس ،شدندپارسی شناخته می کرده ومهاجر  یرانای که از زرتشتیان

از در مواردی که ابهام داشتند پیش گرفتند و های ایران را معماری دخمه ۀشیو دابتا
در  بروچ دخمه تأسیسپس از  .(Ringer, 2011:144گرفتند )ت میمشور ایرانموبدان 

دخمه دیگری در آنجا  میالدی 1309به فاصله چند سال یعنی در  میالدی 1300سال 
تعداد  ،صادیـو رونق زندگی اقت بر نیاز آن روز جامعه پارسی بنا تدریج به ساختند.

در  دیگری هایدخمهمیالدی  1647تا  1600های سال بین .ها بیشتر شددخمه
 .(Palsetia, 2001: 9-10) شد تأسیس 3و نوساری 2تسورنشین چون زرتشتیشهرهای 

ر پارسیان د ،شودشهرهای مذهبی پارسیان شناخته میجمله که از  4اودوادا در
 ,Paymasterساختند ) نو ۀدخم ،را برپا دارند آتش بهرامآنکه از پیش  یالدیم 1697

بریتانیا  دولت بر سیاست بناهفدهم میالدی به بعد  ۀاز سد که بمبئی در (1954:91
 1670در  ،ترغیب شدندآنجا زندگی در به  تجارتو کار به قصد بسیاری از پارسیان 

 ۀتا سد( Kulke, 1974:33-34) شد ساخته 5بر فراز تپه چوپاتینخستین دخمه  میالدی
شهر  ه بیشترین آن دردخمه زرتشتی در هند برآورد گردیده ک 120از بیش نوزدهم 

برای  شانزدهم ۀسداواخر از جای داشت.  ،اقتصادی پارسیانبمبئی به عنوان قطب 
اولین دخمه  .آمدپدید  هاهدر بنای دخماصالحاتی عملی  ،با هوای مرطوب هند تطبیق
 شهر نوساری گزارش شده است. از میالدی 1747در  اش یافته تحول کامالًجدید از نوع 

نسبت داده  7روجیوبه نام مانکجی نا 6سیتخانواده فردی متمول از خمه به بنای این د
 سپس و قرار گرفتانجمن پارسیان بمبئی  مورد توجهنخست این دخمه بنای . شودمی

این  .(Kotwal, 1995:162  Boyce, 1974:3)گردید انپارسیبعدی های دخمه بیشتر الگوی

                                                                 
1. Dakhmu  

2. Surat 

3. Navsari 

4. Udvada 

5. Chowpatty  

6. Seth  

7. Manckji Navroji  
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ساختمان و تر با علمی ،ی قدیمی ایرانهابت به دخمهـنسی جدید پارسی هامهـدخ
 .(Jackson, 1906: 440) اندگزارش شدهتری پیشرفته تر وتشکیالت منظم

اینکه برای جدا نهادن جسد مردگان درون یکی  ،هابنای دخمهپارسیان در عملی  از اقدام

و زنان به قامت مردان جداگانه به سه ردیف موازی  ییها سنگ تختهبا را دخمه سطح  ،دخمه
ترتیب چینش  (13)شد.گفته می 1پاویها به این ردیف سنگمفروش کردند. و کودکان 

برای شد شروع میانتهایی دیوار دخمه  ۀاز دایرردیف نخستین که که بود از این قرار  آن
بود دخمه  ۀچا نزدیک به که زنان و ردیف آخربرای ردیف میانی  ،جسد مرداننهادن 

کردار یعنی  یدین زرتشت گانه سهبنا بر اصول  بندی یمتقس این (14).مختص کودکان
.(Modi, 1937: 68) گرفتمیصورت نیک  پندار و نیک گفتار ،نیک

را با  هاپاوی (15)
 های جویمیان آنها  کرده بودنداز هم جدا بندی و شیار 2هایی به نام دانداسدیوارک

 این مسیر ازشد خارج میبدن مرده از  ی کهمایعاتآب باران و یا کوچکی کنده بودند تا 
هار ـچرون ـبه بی چهار طرف دیوار دخمهدیگر اینکه در عمل . بریزد میان دخمه چاه به

 بدینشد. هایی به چاه میانی دخمه وصل میبا کانال یرزمینزکردند که از میچاه حفر 
کارهای از . شدمی یزسررشد از آنجا به بیرون ه جمع میآبی که میان دخم ترتیب

تصفیه امالح و رسوبات موجود در  خاک بیرون دخمه شدننآلوده  برایدوراندیشانه آنان 
و شن  زغال الیه نازکی ازبیرونی دخمه چاه این چهار جلوی  کار یناآب بود. برای 

پیش از  ،شدبه بیرون سرازیر میداخل دخمه  تا امالح موجود در آبی که ازریخته بودند 
 یزیر شنمتر بود که ته آنها نیز  7تا  5بین  ها چاهژرفای این  .ته شودگرفتماس با زمین 

البته تغییرات دیگری هم بعدها در  (.Karaka, 1884: 200  Modi, 1937:68) شده بود
مکان مانند نصب روزنه کوچکی در دیوار دخمه مشرف به  ،ها حاصل شدبنای دخمه

به داخل دخمه از آنجا ل از روشنی آتش ( تا نور حاص3هندی: ساگری در زبانسوز )آتش
 (16) بتابد.
 4هاتریالیمجی مانکجی  ،(م 1854قاجار ) شاه ینناصرالدسلطنت  ۀدور اواسط از

 بخشیسامان  برای پارسیان هند ۀانجمن رفا ۀنمایندبه عنوان  ،مشهور به درویش فانی
می و قدیهای دخمهنوسازی برخی به ایران سفر کرد. از کارهای او زرتشتیان امور به 

های پارسی های هند با کمک مالی انجمندخمه ۀی جدید به شیوساختن چند دخمه

                                                                 
1. Pavi  

2. Dandas 

3. Sagri 

4. Manckji Limji Hatria  



 پارسیان سنت در دخمه ساخت دینی و آیینی هایجنبه و هند و ایران در زرتشتیان دخمه به تطبیقی نگاهی /100

 )شدند مانکجی معروف  ۀد که به دخم( و سپس تهران بو1865-1864کرمان )در یزد و 

Huff,2003:620-622 : Boyce,1969:19-31).(17) که دان ـموببرخی در ایران  اگرچه
 هایدخمهاستفاده از این  در ،بودند زرتشتیبه مدارس قدیم  شود متعلقته میـفـگ

 (18)خودداری کردند. ،پنداشتندمی با دین خود آنچه که مغایربه بهانه  پارسیجدید 
 

 ی پارسیهادخمهو حجارت اصول  .2
فقیر و  انسانبین و برابری  مساوات یکی استوار بود.دو اصل  بر های پارسیدخمه بنیان 

 ساختنپارسیان رو نزد  از آن. است و دیگری قداست بنای دخمه مرگپس از غنی 
که  عقیده داشتندزیرا  ،بودتعالیم زرتشت خالف مذموم و شخصی و خانوادگی  ۀدخم

 (19).سازد یمضایع استفاده از دخمه را  بین افراد در مساوات ۀاندیش
گی یا خشتی ساده یک بنای سنتنها دخمه  ،پارسی دار یندیک  نگاهاز  اینکهدیگر 

 یلهوس بهکه  شدمحسوب می نیرومندیدینی پایگاه معنوی  بلکه ،نبود برای دفن مردگان
اهریمن  ناشی از هایپلیدیدر نبرد با را اهورامزدا آن  ه کمکبتا  شدموبدان ساخته می

 به سبب این نگاه قداست آمیز بود برهانند. ناپاکیاز را های طبیعت و آفریده نندکیاری 
نخست داشتند تا بسته نگه میکردند و تقدیس میساختند آن را نو می ۀچون دخمکه 

با بردن  (20).دندبرمیبه دخمه  ی معصوم درگذرد و اول جسد او راکودک ای وپارسا مردی 
شد و از آن پس میمحسوب ناپاک به عبارتی تمامی بنای دخمه  ،اولین مرده به دخمه

سی اجازه ک ،اند مشغول مردگانجایی هجابکه به کار  سانیکیعنی  ساالراننسا جز به
 .(Kotwal,1995: 168-69 Dhabhar, 1932:103) شودداخل دخمه  یافت نمی

 دخمهو تقدیس  گذاری یهپا ،کنی زمین دخمه: پیشاملپارسیان مراسم بنیاد دخمه 
یسنا و همچون های گوناگون نیایشخواندن با همراه  موبدان یلهوس به. این مراسم است

 .شداجرا مییزدان و امشاسپندان در ستایش بر ا سروشوندیداد و باج 
 وفق زمینی چون (21).(Kodali marvani kriya:یدر گجرات)اول کندن پی زمین دخمه 

 یزگمبا را  آن ،جایی بایر و دور از زندگی انسان و دیگر جانداران ،یافتندمیوندیداد 
انجام رسم تطهیر در جایگاه با  سپس دو موبد ؛کردندطهیر میادرار گاو( و آب پاکیزه ت)

پس  یکی ،از آن دو موبد شدند.مهیای مراسم می ،شدمخصوص که به آن پاوی گفته می
بر  (Kodaliگجراتی:کلنگ )با  1بار دعای یتا اهوویریو 21با ذکر  ،از خواندن باج سروش

تمام  تا آمدندمی رانـکارگ پسـس. ردـکمی دای وارسمتی از زمین دخمه ضربهق
 .( Modi: 231; Kotwal,1995: 163) کنندرا گود زمین دخمه مورد نظر از  هایقسمت

                                                                 
1. Yatha.ahu.vairyo  
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نام این  (22) .(Tano purvani kriyaدر گجراتی:شالوده )یا نهادن  گذاری یهپامراسم دوم 
به به و یک تار پنصد  یکاز  که خود شده گرفتهای بهپنیعنی ریسمان  1مراسم از تانا

برای تعیین حدود و ثغور محیط  و شدتهیه مینام ایزد موجود در اوستا  101نشانه 
 .(Modi, 1973: 232 )بردندمیکار برده ه بدخمه 
در . این عمل میخ بر زمین بود 301کی فرو بردن اصولی حتمی این مراسم ی از

بود به بر زمین(  موبدان با سپندارمد )ایزد موکل حقیقت به مثابه عهد و پیمان میان
 (.Kotwal, 1995: 169باشد )دخمه  مورد استفادهروز  301تا زمین  این نشانه اینکه
دو موبد پس از عمل پادیاب یعنی شستشوی جسم با آب پاکیزه و پوشیدن  بامدادان

م ـیای مراسـمه ،دـیـشامل خرقه و ردای سف 2لباس آیینی موسوم به جامه پیچوری
زمین موبدان میان  .( Kotwal and Choksy, 2004: 389-401 Modi, 1937: 21) شدندمی

ریسمانی میان خویش برقرار تکه را با  رشته پیوندبه نشانه همدلی و  یافتهدخمه حضور 
ایزدان و زرتشت از خواندند و ب میـر لـم را زیـاص مراسـنی دعای خـیع ورـدست ،کرده

 .کردندطلب یاری میپیامبر 
و با آب پاک و  کردهنخست با ماسه تمیز  قرر بود بر زمین فرو برندیی که مهامیخ 

 طوریه ب وار یرهداکردند آنگاه در فواصل معین و تقدیس میشسته گمیز یعنی ادرار گاو 
 301) یخمهر  ایبر که پایه مدور دیوار دخمه شکل گیرد همراه با خواندن دعای اهونور

این ساختار دایره شکل سبب تمرکز نور  ند.بردفرو میبر زمین  (میخ 301دعا برای 
 شد.واقع می مؤثرشد که در خشکیدن اجساد مردگان خورشید در مرکز دخمه می

میخی بزرگ در وسط  دخمه از این قرار بود:بر زمین ها ترتیب استقرار این میخ 
در چهار جهت زمین  که هر کدام سه سوراخ در سر داشتگ ربز یخچهارم ،زمین دخمه

میخ  36 ،شرقیو شمال یغرب شمال ،شرقیجنوب ،غربیهای جنوبدر جهته یعنی دخم
میخ که در  4میخ کوچک در وزن و اندازه مختلف و سرانجام  256متوسط و  ۀدر انداز

 .کوبیدندبه زمین می ،دخمه چهارگوشهدهانه چهار چاه مشرف بر 
را تانا  ای یعنیهبریسمان پن ،موبدانیعنی  ،سازندگان دخمه ،هامیخ کوبیدن با
 بر سه بناسه مرتبه کردند سپس میتقدیس و شستند میبا آب پاک نخست  ،آورده

 پیچیدند.می هابه دور میخ زمین دخمه اطرافنیک  پندارکردار نیک و  ،اصل گفتار نیک
رد در چهار جهت دخمه بزرگ  یخچهارمسر ریسمان را سه بار از سر سه سوراخ نخست 

در آخر باقیمانده ریسمان به میخ بزرگ  و تاباندهمتوسط میخ  36دور  و سپسدند کرمی

                                                                 
1. tana / thana  

2. jama-pichhori 
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 ،شداز اصول دیگر این مراسم که در آخر انجام می. شدزمین دخمه گره زده می میان
وهو و که با خواندن دعای اشم داخل زمین دخمه بودبه ریزه سنگ 300پرتاب 

کامدین شاپور موجود در  ی ازبر روایت م بناشرح این مراس (23).یتااهوویریو همراه بود
 است:از این قرار  ،گزیده شدهروایت داراب هرمزدیار 

ریسمان تا که ریسمان صد پنبه تار را یک  تا میانه و دویست و شصت وشش یسو میخ چهار تا بزرگ و » 
وویریو گفتن و هر میخ یک یتااه ،کردن و ریسمان سه بار بگرد دخمه پیچیدن و اول باج سروش گرفتن

میخ کوفتن تا به زمین تمام فرو رفتن پس دیوار دخمه بر روی میخ و ریسمان نهادن و تا دیوار دخمه 
تمام شود میانه دخمه تمام به گچ و سنگ کردن و پس به میانه دخمه نشستن و سه وندیداد و سروش 

)روایت . «ه دخمه انداختنمیانبه وهو صد گفتن و یتااهوویریو دویست گفتن سیصد سنگ یشتن و اشم
 (161: ق 1113 ،داراب هرمزدیار

ان پارسی ۀدر مراسم بنیان دخمدیگر می االزی جنبه ،سوم تقدیس بنای دخمه
 شد.برپا می همسان مراسم نهادن شالوده دخمهبه اهمیت  که تقدیس دخمه است

امل دو ش رسید و خودمیبه انجام  یباران یرغتقدیس دخمه در روزی گرم و  مراسم
به آن  و جنبه عام داشتکه ی بخشو موبدان  با حضوردخمه  بخشی داخلبخش بود. 

خیل مشتاقانی از با حضور  و بیرون از دخمه (24)شدیزشن( گفته می =جشن )مراسم 
از ثواب مراسم از  یمند بهرهبرای  که دیرسبه انجام میدین باوران پارسی از مردم عادی 

 ،برای پارسیان شرکت در مراسم تقدیس دخمهافتند. یحضور می شهرهای مختلف
 (25)شد.ای واجب محسوب میفریضه

این  همراه بود.یسنا و وندیداد خواندن  بادخمه داخل تقدیس مراسم تشریفات 
روز سه در کشید. چهار روز به درازا میکردند و میبرگزار  کارآزمودهدو موبد مراسم را 

که قرار بود  روز چهارم .دندخوانوندیداد مییک  مگاهاشهر یک یسنا و صبح  هر ،اول
گذشتگان دریسنا و باج درون در ستایش بر ایزدان و روان پاک  دخمه گشایش یابد

که به باور زرتشتیان روان مرده شد نثار میایزد سروش به  هااین نیایش شد.انجام می
مراسم بیرون از . (41 :137 ،بویس) داردیا در سه شب اول پس از مرگ پاس مآدمی ر

(26)نآفرینگادعای خواندن دخمه یا مراسم جشن با 
یاد و نیز بر ایزدان و ستایش در  

 . همراه بوددخمه ساخت طلب آمرزش برای بانیان 
 بود آالت ینتزدیگر طال و نقره و شامل  نذوراتاهدای  ،مراسمدیگر این آیینی  جنبه

دخمه یا  ۀدر چا ،شدت دیدن دخمه داده میدر اندک زمانی که به مردم عادی فرصکه 
 ،محل هربا نظر موبد ارشد که  این نذوراتشد. می ریخته خودآخرت  ۀمنزلگابه تعبیری 

برپا داشتن بنای در  مردمدینی به مثابه مشارکت  شدمیصرف ساخت دخمه دیگری 
 .(Modi, 1937: 235 Karaka,1884: 204)بود دخمه 
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 حاضر عصروضعیت  .3
دو گروه  همواره شاهد اختالف نظر و چالش میان اخیرهای در سالجامعه پارسیان هند 

مانند  ،برخی رسوم و سنن کهن دینییا توقف  سرانجامبر  طلب اصالحتندرو و مذهبی 
 ،با گسترش جمعیت شهرهانوزدهم  ۀاز سد .ه استدخمه نشاندن مردگان بودسنت 

 تشتی قرار گرفت. مشکالت بهداشتی ناشی ازهای زرزندگی اجتماعی در مجاورت دخمه
 ویژه بهمانعی در امر اجرای صحیح و به موقع این سنت دیرین  ،ومیر مرگمیزان افزایش 

پارسی  دینی طلب اصالحهای الش انجمنت ،فراهم کرده بود. همزمان با آنرا در بمبئی 
 ،ه این رسم بودندمخالف ادامکه پارسی برای توقف این سنت افزایش یافت. روشنفکران 

 ،های مذهبی تندور را در خود جای داده بودکه بیشتر اعضای انجمن ئیبمب بر خالف
که  طوریه . ببا خود همراه سازند توانستند نظر جوامع پارسی خارج از شهر بمبئی را

جای دفن در دخمه میان پارسیان ه مردگان ب سپاری خاک به شیوه گرایش تدریج به
مبنی بر استفاده از  هایی پیشنهاددر مواردی حتی  (.Boyce, 1993:285) افزایش یافت

 (.Kulke,1974: 98. n.25 ) مطرح گردیدهم برای از بین اجساد  نیروی الکتریسیته
 ازپیش بیشهای پارسی را حیات دخمهشیوع یک عامل جدید به بعد  م 1990از 

رسم اجرای در عنصر اصلی  به عنوانانقراض جمعیت الشخورها  . این پدیدهتهدید کرد
پراکندن این عامل  عنوان بهی شهر یوسازها ساختاز در ابتدا بود.  خورشید نگرشنی

نام ه ب دارویی مصرف ،سبب اصلی معلوم شد که بعداًاما  ،شدمی برده نامپرندگان 
مصرف ها احشام و گلهبین واگیر در  های یماریبگیری از برای جلو بود که فناکیکلود

 . از سالگشت یبرماز طریق بقایای این حیوانات به چرخه خوراکی الشخورها که  شدمی
گرفت های پارسی شدت دخمه نزول ،یت الشخورهاعجم طعیبا انقراض ق میالدی 2006

(Theguardian: 2015 ). تنها  ،زرتشتیان هندهای دخمهشمار امروزه از میان تعداد بی
بلکه  ،بایر نبیابانه در  ،بر خالف نص صریح ی پارسیهادخمه .دخمه باقی است چند

بمبئی واقع هستند  1یوادهای جنگلی دوونگرپه ت و سرسبز درختان ،های روانمیان آب
(Kotwal, 1995: 162.n.7 .) سر های مسکونی در مجاورت برجاقلیتی از پارسیان آنجا  در

داشتند بر پا میاغیار  دگاندخمه گذاری مردگان را در برابر دیآیین  ،به فلک کشیده
(Taraporevala, 2004:245.) 

هزار سنت جامعه میان ی اخیر هاسالدر  نشانیید نگرشنی یا رسم دخمه شخور 
به  برخی ،خارجیهای جمعیتاز  .(Randeria,1993: 64داشت )موافقان و مخالفانی  هند

                                                                 
1. Doongerwadi  
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البته و  یدندورزمیانزجار  آنشد از جسم مرده میبا  کهظاهری  برخورد شیوهسبب 
از میان  .( Motivala and Sahiar,1897: 40-44) اندنوشتهآن  تأییددر نیز بعضی 

 اقلیتی از ،تافتندرا برنمیادامه این رسم دیگر  انروشنفکر که حالیدر  ،زرتشتیان
ی ن شیوهیگذاری را بهتردخمههمچنان زرتشت  با تکیه بر تعالیم ،های تندرومذهبی

اشغال  ،پس از مرگفقیر و غنی  انسان میانمساوات آنان  .پنداشتندمی دفع جسم مرده
عمل در سرعت  ،مقابرساخت  اقتصادی در جویی صرفهقبرها و برای ساخت اراضی کمتر 

 سرانجام اینکه بر این باور بودند کهو  ،شمردند برمیرا از مزایای رسم خود تجزیه اجساد 
است بر زمین  انسانعمل نیک آخرین سپردن جسم خویش به مردارخواران 

(Taraporevala,2004: 244). 
 

  یجهنت .4
 یلهوس به و رسید به پیداییبا ظهور دین زرتشت در ایران دخمه نشاندن مردگان  رسم

در طبیعت و رواج  عناصرمقدس شمردن  برده شد.هند  بهاسالمی  ۀدوردر زرتشتیان 
. شوندبرپا باالی کوه  ها بردخمه موجب شد تادر زمین اندیشه پرهیز از دفن اموات 

 ،شدبسته میی که تا بنا بر عهد و پیمانساختند میکه موبدان بود مقدس  یمکاندخمه 
 یدگاهداز . مصون دارندجسم مرده را از آلودگی  و دیگر عناصر مقدس طبیعت زمین

در بود که استوار پس از مرگ  میان انسانو برابری مساوات بر بنای دخمه نظری 
سمان برهنه و یکسان آدمیان در برابر آکه سرشت خود با پیام نهفته در دین زرتشت 

که تکیه بر اسامی خداوند و دیگر اصول دین  چنان آن. شتبرابری دا ،شوندمیدیده 
دارد. تحول تی را بیان میشهای زرتجنبه مذهبی دخمه ،زرتشتی در ساخت دخمه

پارسیان  رونق اقتصادی ش از هر چیز ناشی ازپی های هندآمده در بنای دخمه وجود به
 تأثیرتحت ایران را نیز های دخمه بود که توانستندنسبت به همکیشان خود در ایران 

در تقابل با حیات اجتماعی در های زرتشتی ناکارآمدی دخمه .هندقرار دمعماری خود 
در گذشته نه  که های این تحقیق است. چنانچه شاهد هستیم سنتیعصر جدید از یافته

کمتر از چند  رد ،آمدندگرد می زرتشتیدار یندهزاران  آن در برپا داشتن ،چندان دور
های فکری و جریانات روشنفکری دینی سیر جنبش. رو به افول گذاشت سان ینبددهه 

 ها برشمرد.توان از عوامل انحطاط دخمهرا میاز آن در ایران  تر یشپچه در هند و 

 هاپی نوشت
قرار گرفتن جسم مرده در برابر  ،علت اطالق این نام بر این رسم که در اوستا برای آن عبارت خوره درسا آمده .1

تابش خورشید سبب زدودن پلیدی و ناپاکی جسم مرده شده و عالوه بر آن  ،نور خورشید است. به اعتقاد زرتشتیان
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بنابراین الزم دانسته شده تا جسم  ،شودسپار میاز قید تن به واسطه پرتو خورشید به آسمان ره آزادشدهروان 
  خورشید نگرشنی شود.  ،مرده پیش از تدفین

 . (Boyce, 1993:280 این رسم با رواج زرتشتی گری میان ایرانیان اختیار شد.) ،نظر بویس . به2
( بکار برد. Robert.Murphy) نگاری بریتانیایی به نام رابرت مورفی . این اصطالح را نخستین بار روزنامه3
 ( .Modi,1937: 67; Kotwal, 1995:162نک:)

نویسد: مغان جسم مرده را به می ،هرودوت که رسم مغان ماد در برخورد با اجساد مردگان را از نزدیک دیده. 4
 Geiger,1885:88 نک: ریزند)ها را دور می دارند تا آنها را بدرند و استخوانسگان و پرندگان عرضه می

Boyce,2001:59) . 
 ویج ایران بیافرید اهورامزدا که کشوری اولین جهان آمده است: کشورهای پیدایش وندیداد درباره اول فرگرد در .5

 ماه دو و است زمستان ماه ده آنجا. گیاه برای سرد ،آب برای سرد ،زمین برای سرد ،است سرد هوایش که است
 .  37 :1393 ،السالم داعی: رک. بالهاست ترین سخت از زمستان آنجا. تابستان

 . 134-1382:120 ،.نگ: رضایی6
 .57: 1372 ،. موله7
های شهر بیشابور در پیش از اسالم بر دامنه جنوبی ویرانه ساز دست. تنها نمونه  محتمل از وجود یک دخمه  8

  .(Huff, 2003:595یافت شده است. )نک: 
 خسرو شاهرخ نمایندۀ انجمن زرتشتیان تهران در دورۀ رضاشاهکی ،از پیشگامان این جنبش نواندیشی در ایران .9

دانست و بر مغایرت این رسم با زندگی عصر حاضر بود. او دخمه نشانی را باوری غلط از تعالیم دین زرتشت می
 (.Ringer, 2011:189) درصدد برآمد تا برای زرتشتیان تهرانی گورستان بسازد. ،ورزیدتأکید می

(  آرامگــاه ســاختند. 1960)(  و کمــی دیرتــر در کرمــان در اواســط 1937، زرتشــتیان یــزد )پــس از تهــران .10
 ( .Boyce,1993:285 Ringer:192ادامه داشت )نک: 1970آباد یزد این رسم تا  در شریف

دار توصیف  جایگاه این نوع دخمه روی برآمدگی کوه دندانه ( Brown, 1877:517) . در سفرنامه ادوارد براون11

 ده است. ش

 .۳۰۷:1۳8۷-۳۰۶ ،. نگ: پیرنیا و معماریان12
 (.Karaka: 200  Modi, 1937: 232 رک:) کلمه پاوی از ریشه پاو به معنی مقدس است..13

سورت دو دخمه  طور مثال شهر به .در یک دخمه نداشتند پاویابتدا پارسیان تعریف مشخصی برای تعداد  در .14
تدریج  داشت. به پاوی 35تر بود تنها  پاوی داشت و دیگری که کوچک 475 تر بود وجود داشت که یکی بزرگ

  (.Balsara, 1969: 43: نک) ردیف تغییر یافت پاوی در سه 357همسان آنها به  الگوی

 هر کودکان و مردان جسم مرده  برای دخمه درون که این یکی»است:  آمده) 126-125در وجرکرد دینی ) .15
 «برد. نیک بهره و آسوده باشد روان تا ساخت باید کودک باالی و مرد باالی ازهاند به مجزا شیار یک

زند از این رو مرسوم روان پس از فراقت از کالبد تا سه شب بر بالین جسم پرسه می ،. بنا بر عقیده زرتشتیان16
روشن  ،شدفته میسوز یا به قول هندوان ساگری گ آتش در اتاقکی رو به دخمه که به آن آتش ،بود تا سه شب

گماردند تا آن را بماند و نور آن به تمام دخمه بتابد تا روح از تاریکی و تنهایی نترسد. بر آتش مراقبانی می
    .(Boyce, 1974:5) برافروخته دارند

ی جمشید و که یکی قدیمی موسوم به دخمه ،برداش از دو نوع دخمه در یزد نام می. جکسن در سفرنامه17
شود. او آن را به ی مانجکی خوانده میی قبلی قرار دارد دخمهجدید است و در مقابل دخمه»ه نسبتاً دیگری ک

 (.Jackson, 1990:397 )نک به:  «های پارسیان هند مدور توصیف کرده است.سبک دخمه
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که آن را غربی بود  از جمله ایرادات موبدان ایرانی بر دخمه مانکجی یکی سنگ بکار رفته در دیوار  دخمه .18
این اقدام را نوعی دشمنی با  ،مانکجی در شرح خاطراتش از ایران دانستند.های ایران نمیدانسته و مناسب دخمه

  (Ringers, 2011:153است )اصالحات خود توصیف کرده 

 یکی دخمۀ ،های پارسی تنها دو مورد از دخمۀ شخصی انفرادی و خانوادگی یافت شدهدر تاریخ دخمه .19
. است. )نک: 1798دیگری دخمه خانواده دادیست در  میالدی  و میالدی 1786ی در  مان -ردیخانواده 

Kotwal,1995: 169). 
نسا بردن اول مرد اشو به دخمه  ،( آمده است: پس دخمه بستن یشتن160 :113. در روایات داراب هرمزدیار )20

 بردن. 
ای دارد که موبدان بر زمین زمین دخمه که اشاره به اولین ضربه. این عبارت به معنای اولین ضربه کلنگ به 21

  ( Kotwal, 1884,163کردند. )رک: دخمه وارد می

اشاره به ریسمان  شده که ظاهراً با خاک. ترجمه کرده پوشاندن ریسمان بافته (Kotwal, 1884:163) کوتوال .22
 شد. ریزی می دخمه بر آن پایهشد و سپس شالوده ها تابیده میای است که دور میخپنبه

-Karaka,1995: 200-206 Modi,1937: 231-37 Kotwal,1995:162. برای مطالعه جزییات بیشتر رک)23

64 ) 

به نوشته . فتندیاغالباً  شمار زیادی از پارسیان هند از نقاط مختلف حضور می ،هادر مراسم تقدیس دخمه .24
بیش از  ،مایلی شهر بمبئی صد یکدر  Deolaliموسوم به  یمهدیس دخدر مراسم تق (Modi,1937, 237) یمد
  یافته بودندهزار نفر حضور  60

 7پارسیان عقیده داشتند بر هر مؤمن و رهرو دین زرتشتی واجب است تا در طول زندگی در مراسم تقدیس  .25
 (Modi,1937:235  Karaka,1884:204) دخمه حضور یابد تا پاداش اخروی یابد

شود. از ای از ادعیه زرتشتیان است که در طول سال و طی مراسم مختلف بجای آورده میآفرینگان مجموعه. 26
 . آفرینگان گاهنبار و آفرینگان رپیهوین نام دارد ،آفرینگان دهمان ،آن ینتر مهم
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