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 چکیده
هایزیستیزرتشتیانیزدازگذشتهبرکشاورزیاستواربودهاست.اینسبکزندگیبراعتقادات،پایه

بانوان میان در سبز و برتریرنگسفید به که تأثیراتعمیقینهاده سننایشانچنان فرهنگو
پیگیریایندورنگدررویدادهایفرهن هدفاینپژوهش، گینمادینبازرتشتیمنجرشدهاست.

هایآیینیآندرصدرقراردارد؛روتقویمزرتشتیانومناسبتعاملیتزنانزرتشتییزداست؛ازاین
زرتشتیان دینی ادبیات در مؤنث( سپندامذِ و مذکر شهریورِ امشاسپندان )پیوند اساطیر سپس

بخش دو به اعتقادات شدند. واکاوی مهر( ایزد و ناهید س»)ایزدبانوی بزپیر » چمرو»و تقسیم«
سفرهمی پدیدهشوند. که گواههایفرهنگیها و مشتملبرخواننوروز نخاند، سوزنو و گیرانبوده

جدایی عنصر سبز و سفید هستند. آن سبزی»ناپذیر سفره دارد.« کاربرد شفاخواهی آیین در هم
توانایگستردناینسفره به توجه ثروتمندانبا برایدرویشانو تمکنایشانامکانها بود.یو پذیر

اهدایقندسفیدسبزپوشروشنیوشیرینعالوه،سفیدوسبزنمادیازچشمبه کامیهستندکهبا
شود،مانندزادنوایبانواندرنظرگرفتهمیشوند.ریسندگیکهوظیفةاسطورهبراینوزادانهویدامی

پیر»یدنمَکنایسبزازسویبانوانزرتشتیزیارتگاهفرزندپروریبرایبانواناهمیتداشتهاست.پوش
دختساسانیاست.رنگسبزدرلباسسنتیعروسکهوارددورانایازاحترامبهدوشاه،نشانه«سبز

سرانجاماستعمالواژةسبزمادرانگیمی تغییررنگسفیددوشیزگیبهباروریاست. نشانیاز شود،
ردیابیهایدَرَیبِهدینیبامفاهیمیچونشادیوخوشبختیقابللمثلاختامدرضربعنوانحسنبه

به اطالعات روشگردآوری و است پژوهشتوصیفی این کتابخانهاست. و میدانی است.صورت ای
آوریشدهاست.هانیزبامصاحبهازبانوانزرتشتیجمعالمثلضرب

ایزدان،های کلیدی: واژه ایزدبانوان، سبز،امشاسپندان، رنگ و سفید رنگ یزد، زرتشتی بانوان

کشاورزی.

                                                            
 ِشناسیفرهنگیوهنریاست.بخشنخستینآن(انسان2(زبانوادبیاتشفاهیو۰اینمقالهدارایدوبخش

هایالمثلآبادی(وقیاسباضربنَرسیهایدَریبهدینی)لهجهالمثلضرب»برگرفتهازطرحپژوهشیباعنوان:
کمیتهتخصصیصندوقحمایتازپژوهشگرانو22/1/۰۹۱۱مصوبجلسهمورخ۱۱۱۱۱299بهشماره«فارسی

باشد.فناورانکشورمی
ی،نویسندهمسئول؛استادیارپژوهشیپژوهشگاهمیراثفرهنگیوگردشگری،پژوهشکدههنرهایسنت ۰
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 مقدمه
دیگر و رسوم آدابو فرهنگ، نگرش، بر آدمیان ارتزاق زیستو شیوة کنون تا گذشته از

شانتأثیرگذاربودهاست.زرتشتیانایرانهمازاینامرمستثناهایحیاتمادیومعنویجنبه

ارجنهادهنبودهوهموارهایزدبانوانوایزدانک اند.حضورپررنگومعناداردورنگشاورزیرا

سفیدوسبزدروجوهیازاُسطوره،فرهنگواعتقاداتبانوانزرتشتییزدمسئلةجالبتوجهی

زیرساخت به ورود با میهایاجتماعیایشانبهاستکه تفاسیرسادگیآشکار و تعابیر شود.

رنگخوش ایندو نمادمادر،بهیمنکهسیرتحولویژة سویکمال)دوشیزگیبهازدواجو

به زمستانی برف سفیدی و سرما و تندرستی به بیماری فرزند، ورود شادی به سترونی

دربرمی را سبز( بهار و بهفرارسیدننوروز و بوده میانبانوانزرتشتیمرسوم در تنها گیرد،

ریبهایزدبانویناهیدوایزدمهر،جفتهایمفاهیمبارونماییکردهاست.پایهاشکالمختلفرخ

ایدارند.جفتدیگریکهدرگرددکهدرمتوندینیزرتشتیانجایگاهویژهایبازمیاُسطوره

جشن هستند. سپندارمذ( و )شهریور مؤنث و مذکر امشاسپند دو مؤثرند، زمین باروری

شود.شناختهمی«وززن/مادرر»سپندامذگان،زادروزایزدبانویزمیندرتقویمزرتشتیانبنام

کنند.رنگسفید،نمادایزدبانویناهیدودراینروزبانوانزرتشتی،پوششسبزراانتخابمی

شود.کهرنگسبز،نمادایزدبانویزمین،زنانگیومادریمحسوبمیدوشیزگیاست؛درحالی

بهره راستا، این ضربدر از المثلگیری در بهدینی دَری وظایفاساطیریهای با ارتباط

عنوانمکملاینپژوهشازعواملمهمیاستکهبهبانوانیادربرگیرندةمضامیندعاگونهبه

فرهنگزرتشتیانیاریمی توجهشدة اینواکاویزوایایکمتر از چندرساند؛ با مصاحبه رو،

ضرب۰بانویزرتشتی که آنجا از ممکنکرد. را اینمهم به بههالمثلحصول ادبیاتا عنوان

داربودنشان،اینامکانرادلیلاصالتوریشهشفاهیبخشمهمیازفرهنگعامههستندوبه

هایفرهنگیدرابعادهایالزمرابرایبازسازیشناسانبتواننددستمایهکنندتافرهنگمهیامی

(.۰۹11:۹۱۱)فکوهی،دستآورندجدیدبه

 شناسی( چارچوب نظری )روش
مردم درآغاز که اینواژه است. بوده مطرح فولکلور قالبمفهوم در بیشتر ایران شناسیدر

معنایلغویآنهمانمردم انگلیسیانگلستانقرننوزدهمابداعشدو ریشة از اما شناسی،

ابتدابهمفهومبررسیوشناختفرهنگعامهوعمدتاًهنرها،ادبیاتشفاهی،قدیمیاست،از
                                                            

بانویخانم۰ دو این از کردند. یاری مرا پژوهشبسیار این در فالحتی مهناز روانشاد و فلفلی مروارید ها

شودکهرنگسبزراگرانمایهبسیارمتشکرمواینمقالهبهروانشادخانممهنازفالحتی،مادرعزیزمتقدیممی

بسیاردوستداشت.
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 اشیایمردمیبودباورها همچنینفنونو عقایدو و فرهنگ(،2۱1)همان: و چونهنر اما

شناسیفرهنگیوهنریایبرایانتقالاحساساتواعتقاداتایشانبود،انسانزرتشتیانوسیله

اندشناسانفرهنگیموافقدرایننوشتارروشیبجاومفیدخواهدبود.ازاینبابتبیشترانسان

هاست.جوامعییشازتالشتوسطیکشخصبرایابرازیاانتقالاحساساتواندیشهکههنرب

شکل و هنرها این پایگاه فرهنگکه این ودهندة هنر در نهان مفاهیم و الگوها هستند، ها

می هویدا فرهنگفرهنگخویشرا شاهد مختلف، جوامع در درنتیجه هنرهایکنند؛ و ها

؛بنابراینشناساییجامعةزرتشتیان،برایورودبهمفاهیم(۰۹۱9:۹۹۰گوناگونهستیم.)امبر،

کهبندیکتشخصیتفردیاعضایوابستهبهیکنمادشناسانةایشانامریضروریاست.چنان

کوچک الگوی نشانگر میفرهنگرا ویژگیتری بیشتر که بزرگداند الگوی کلیهای و ترتر

فردرفرهنگیرابایدیککلیکپارچهومنحصربهفرهنگجامعهرانمایانکند.بهاعتقاداوه

اجتماعدرنظرگرفتوهمهنهادهایاساسییکاجتماعدرساختالگویخاصفرهنگیآن

(.۰۹92:۰۹1اند)کولمن،سهیم

دستةجوامعتساوی در میحالآنکهجامعةزرتشتیانایران، قرار هایگیردوخصلتگرا

آنبسیارویژه مایدارد. ازدستهها اندکهازنظرهایکوچکوخودمختارتشکیلشدهعموالً

تفاوتکمیمیاناعضا تمایلبهیآنساختاریمشابههستندو اینجوامع، در وجوددارد.

به(.۰۹۱9:۹۹9)امبر،دوریازبیگانگانوپیداکردنامنیتدرونگروهخودبسیارقویاست

سبباینخصلتجوامعتساوی دو اولآنکهجمعموضوعمطرحمیگرا، آوریاطالعاتشود:

هایاندک،باآنجامعهصورتپذیردودومآنکه،بهجهتتفاوتبایدتوسطشخصیازاعضای

میمصاحبه محدود بههای یافتکه دسترسی جامعه اطالعاتکل به ضربتوان المثلمثابة

است.«مشت،نمونةخروار»

تساوی نوع سبب اینبه است؛گرایی مهم امری )زرتشتی( دینی وجوه به توجه جامعه

گیری،فرهنگوهنرزرتشتیاندرقالبیمنسجمچراکهاینوجهمسببتمایلوسپسشکل

مناسبت ارکاندینیو نمادهایشدهاست. بُعدوسیعیازفرهنگو هایآیینیزرتشتیانبر

سندبرایواکاوینمادینمؤثربرفرهنگترینهاسیطرهدارد؛بنابرایناولینومهمفرهنگیآن

مناسبت تقویمو بانوانزرتشتییزد، هنر اهمیتو به توجه بنابراینبا هایآیینیآناست؛

مناسبت تقویمزرتشتیانو ارتباطآنبا مناسبتکشاورزیو به ابتدا هایهایآیینیآندر

هایدینیواعتقادیایشانتأثیرآموزهعنواننخستینگام،اسفندوشهریورماهپرداختیمتابه

برجایگاهنمادینرنگسفیدوسبزمشخصشود.
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 های ماه اسفند و شهریور در تقویم زرتشتیان ارتباط مناسبت
ماهاسفنددرتقویمزرتشتیان،دوپنجهدارد.اولینپنجهمربوطبهسپندارمذروزاستکهدرپنج

قرارداردومربوطبهزایشایزدبانویزمینایرانیاست)جشنروزاولازاسفندماهایرانباستان

هایاسالمی،قابیلدرروزپنجمماه)سپندامذروز(متولدشد)یاحقی،سپندامذگان(.دراندیشه

۰(.دومینپنجه،بهپنجروزآخراسفندماهمربوطاستکهبدانآخرینچَهرهگهنبار۰۹19:11۱

آفرینشانساناست.گهنبارششم گاه)آفرینشانسانوبرابری،همسپتمیدیم2گویندوگاهِ

روزوشب(درسیصدوشصتوپنجمینروزازسال،کبیسهآخرسالوماهاسفنداست)فالح،

(؛بنابرایندرپنجروزاولاسفندوپنجروزآخراسفند،شاهدزایشزمینوآفرینش۰۹12:19

ساختارانس و پایه توصیفاتبندهشبر و ایران اساطیر به توجه با آفرینشانسان انهستیم.

اند.چوننخستینجفتبشری۹بنابرروایاتاساطیریایران،مشیومشیانهگیاهیاستواراست.

کیومرثرااجلفرارسید،برپهلویچپبهزمینافتادونطفةاوبرزمینریختوخورشیدآنرا

ازنطفةکیومرث،مشیومشیانهبهپاک صورتگیاهریواسپدیدآمدند)یاحقی،ومطهرکرد.

زدنسبزهدرسیزدهمفروردینکههمراهباآرزویهمسریابیاست،روگره(؛ازاین۰۹19:991

صورت یکساقه روی بشری جفت آفرینشنخستین و مرد و زن براساسرویشنخستین

کیشانبنابراینسبزیوروستنگیاهاندراعتقاداتمزدیسنا(؛۰۹۱2:9۰زاده،پذیرد)کاظممی

وهمنمادیازنخستینجفتبشریاستودرعینحالشاهد ایزدبانویمادر همنمادیاز

                                                            
(.اهورامزدادرسنتمزدیسنا،جهانرادر۰۹19:۰۹۰تند)آبادانی،هایآفرینشهسگاهنباریاگهنبارها،جشن۰

آسودوآنگاهمرحلةبعدششمرحلهبیافرید،درمدتیکسال.پسازهرمرحلةآفرینش،اهورامزداپنجروزمی
رید(.همچنیندرروایاتاسالمیخداوندجهانرادرششروزآف11و۰۹19:1۹شد)یاحقی،آفرینشآغازمی

 (.9)هود:
پنجگهنباردیگر:2
 .میدیوزرمگاه)آفرینشآسمان(:درچهلوپنجمینروزسال،شروعازروزخورتادیبمهردرماهاردیبهشت 

 .میدیوشهمگاه)آفرینشآب(:درصدوپنجمینروزسال،شروعازروزخورتادیبمهردرماهتیر 

 هشتادمینروزازسال،شروعازروزاشتادتاانارامدرماهشهریور.شهمگاه)آفرینشزمین(:درصدوپیته
 .ایاسرمگاه)آفرینشگیاهان(:دردویستودهمینروزازسال،شروعازروزاشتادتاانارامدرماهمهر
 .میدیاریمگاه)آفرینشجانوران(:دردویستونودمینروزسال،شروعازروزمهرتاورهرامدرماهدی 
آید،آبدرزمینفرورفتهوگیاهریباسازشناسیمزداییوقتیکیومرثبهزخماهریمنازپایدرمیدرکیهان۹

رویدونخستینزوجانسانییعنیمشیومشیانهازآنمتولدمیآنمی )مسکوب، ۰۹19شوند. یاطبق9۱: .)
 مهریانی/ مهریو پایانچهلسالریباسپیکر، در بندهش: همقدوگفته زمینرستندو از مشیانه مشیو

گونههمقدبودندکهپیدانبودکدامنروکداممادهوکدامفرّههمانندبودند.میانهردویایشانفرّهبرآمد،آن
(.9۹و۰۹99:92آفریده؟)میرفخرایی،
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جهان دلیل همین به هستیم؛ بشر نوع آفرینش در حتی خورشید، و زمین بینیاهمیت

وسبزیوآبادانیزمیناست.مزدیسناکیشانبرپایةتقدسامرکشاورزی

نیز ماه میانةسالوروزچهارمهر نامماهششمسال/ امشاسپند، شهریورروزوشهریور

 )یاحقی، زادهشد. اینروز استکههابیلدر ۰۹19شهریور بهگاه121: اگر هایآفرینش(.

ازسال،بهآفرینششهمگاه(درصدوهشتادمینروز)گهنبارها(توجهکنیم،سومینگاه)پیته

برآن،چنانکهپنجروزگیرد.عالوهزمیناختصاصداردودقیقاًپنجروزآخرشهریوررادربرمی

آخرسالبهآفرینشانساناختصاصدارد،پنجروزازمیانةسالنیزبهآفرینشزمینمربوط

یل)سپندارمذروز(،اشارةشود.اینتعادلتقویمیوارتباطزادروزهابیل)شهریورروز(وقابمی

باوجودآنکهشهریور،آخرینماهازتابستانواسفند ظریفیبهداستانمشیومشیانهدارد.

آخرینماهاززمستاناستونمایندةوجوهیازافتراقهستند،شهریورامشاسپندکهجنسیت

یماناستوایندودرپمذکردارد،باسپندارمذامشاسپندکهجنسیتمؤنثدارد،همراهوهم

تشکیلمی باستانجفتمناسبیرا زندگیکشاورزیایرانیان همانارتباطبا کهدهند؛ طور

صورت مهر ماه جشنمهرگانو در ایزدمهر تجلیلاز یکدیگر. با ایزدبانویناهید و ایزدمهر

میمی برگزار برایایزدبانویناهید را نوروز و گپذیرد درواقعپساز شهریورماه،کنند. هنبار

مربوطبهایزدخورشیدوپسازگهنباراسفندماه،جشننوروزبرایستودن۰جشنمهرگان ،

ازاینبابت،رسمبودهاستکهدرنوروز،دخترانجوانزرتشتیدر2ایزدبانویآب قراردارد.

آوردند.هاآبمیتسارهاومخزنقناهاوچشمهها،دزدانهوپنهانیاززیرآسیابهاوکوزهتنگ

بستندکهبهنخزرینکشیدهشدهوبرهاگردنبندیازیاقوتسبزمیهاوکوزهبرگلوگاهتنگ

( بود آویخته آن برای۰۹11:۱9اینوسترانتسف، خورشید و زمین آب، اصل، بنابراینسه (؛

جشن کشاورزیهمدر نظام سبزیدر حضوررویشو گاهنبارها همدر و جالبدارندها و

سپندامذ ایزدبانوی شادی برای مهر( ایزد و ناهید )ایزدبانوی خورشید و آب که اینجاست

اند.)ایزدبانویزمین(درتالش

رنگ سفید نماد دوشیزگی با ایزدبانوی آب )آناهیتا( و سبز نماد مادر با ایزدبانوی 

 زمین )سپندارمذ(

سرشتایزدبانوانبزرگ)همچونآناهیتاوسپندارمذ(بنابهحیاتاستومندومادیزن،بهدو

شودکهگاهمرحلةاساسیومشخصدرزندگیزن،یعنیدوراندوشیزگیومادریتقسیممی

                                                            
(.۰۹19:9۱۹ترینجشنایرانباستانپسازنوروزاست)یاحقی،مهرگان،مهم۰
(.۰۹19:1۹1نوروز،بهفرشتهآبتعلقدارد)یاحقی،2
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یابدتجسممی«بُغبانو»یا«دختبُغ»صورتبه درمتوندورة(.21و۰۹91:21)سرکاراتی،

معادل«بی»چراکه«دخترخدا»است؛بهمعنای«بیدخت»یا«دختبغ»لقبناهیداسالمی

درپارسیقدیماست«بغ» ۰۹19)ثمودی، واژةبغ۰۰: جایالههبرگزیدهشدهکهدختبه(.

بهمعنیدختراستوباهمبه«دخت»بهمعنیخدا،پروردگار،ایزدو«بغ»ایمرکبازواژه

خ یا بودهمعنیدخترخدا روزگارانقدیملقبآناهیتا اینناماز است. )ایزدمؤنث( دختر دا

تحول درزبانپارسیبا نامبغدختبعدها یاءمجهولدرآمدهبه«غ»است. صورتبیدختبا

(.۰۹91:۰91وشی،است)فره

ن،بستاهایطاقبُغآناهیتا،درحجاری:»نویسدداندومیبویس،ناهیدرادخترخداوندمی

ایراوارونهکردهتاآبازآنجاریشود.ویبایکدست،کوزهدرمقامدخترخداحاضرمی

عنوانافزایندةدریشتپنجماوستااینرود)ایزدبانویناهید(به(.۰۹1۰:929)بویس،«است

بخشد،ایکهبههمةکشورهارونقوحرکتمیحیاتوحامیچهارپایانوگیاهانوچشمه

شمینیای یشتپنجم(. )اوستا: دوشیزگیشود وجه متونموجود تمام دختریبرای۰در یا

شده گرفته درنظر ناهید میاند؛ایزدبانوی را ایزدبانویدوشیزه اناهیتابنابراین یا ناهید توان

سویدیگر از گرفت. درنظر را ایزدبانویسپندارمذ قالبمادر، در و دوم مرحلة در و نامید

شود.بوزمینبازندگیکشاورزیایرانیانسببپیوندایندوایزدبانوبهیکدیگرمیارتباطآ

جادویزنوزمینهردویکسانند.تجسمنیرویی»درجهاناُسطورهزنبازمینارتباطدارد.

متولدوآنکهصورت را تغذیهمیها را بهها (.۰۹99:21۹کمبل،«)درستیمؤنثاستکند،

زایشدرزنرادرزمینمشاهدهکردوازهمینرویزمیننیزدارایجنبةمادینهبشرنیروی

می انگاشته مادری تلقیمیو مادر نیز وطن دلیل همین به پسنخستینشد؛ آن از شود.

قالب بابآفرینشدر جلوه«زن»تراوشاتذهندر )کاظمگرشد. ۰۹۱2:12زاده، بنابراین(؛

د2رنگسفید از نمادی و، مادری از نمادی رنگسبز، و است ناهید ایزدبانوی و وشیزگی

 جشنمهرگانایزدبانویسپندارمذ. اولتقویم، ماه و برایایزدبانویناهید)آب( جشننوروز

)ایزدبانوی سپسجشنسپندامذگان و تقویم؛ میانة ششم/ ماه و )خورشید( مهر ایزد برای

                                                            
آزادهوبزرگوارکهاردویسورآناهیتاهموارهبهپیکردوشیزه۰ قامتیراست، با برومند،کمربسته، زیبا، ایجوان،

(.۰29شود)اوستا:آبانیشت،بندبهایپرچینیدربردارد،پدیدارمیجامةزرینگران
ایران2 در پاک زرتشت رود کنار و )اوستا:«دائیتی»ویچ بستود شیر به آمیخته هوم با مقدسرا آناهیتای ،

بندآبان عالوه۰۱1یشت، سفیدیشیرهمدرآبانیشتبهایزدبانویناهیدنثارشدهاست. درالتفهیم(. برآن،

(.سوسن۰۹۰1:۹11نی،بیرونیدربابخواصوظواهرزهره/ناهید،آب،سپیدیوزیبایییادشدهاست)بیرو

(.۰۹1۹:119اقتداری،سفیدنیزازجهتآزادگییکیدیگرازنمادهایناهیداست)
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ناهید)دوشیزه(درپیوندباایزدمیزمین(ماهآخرتقویم؛بنابراین تواننتیجهگرفتکهابتدا

باروریزمین)سپندامذ(شدهاست. مسببسبزیو رنگسفیدوسبزدرمیانارکان۰مهر،

گواه عقد/ نمادرنگسفرة دوشیزةپاکدامنبا بهعقیدةزرتشتیان، گیرانحضورنمادیندارد.

(ودراینسیرتحول،رنگسفید۰۹11:1شده)ایوزیان،سفیدبهمقامهمسریوزنانگینائل

شود.همچونایزدبانویدوشیزةآب/ناهیددرتبدیلبهایزدبانویباکرگیبهسبززنانهبدلمی

زرتشتی،سر2کهدرعروسیسنتییزد،لباسعروسانمادرانةزمین/سپندامذامشاسپند.چنان

(.البتهعروس،یکروزقبلازمراسمجشن۰()شکل۰۹1۰:91نیکنام،تاپاسبزبودهاست)

شود.کندوبرایدیداردامادحاضرمیبرتنمی۹عروسی،لباسسفید


 . پوشش لباس عروسی بانوان زرتشتی یزد1شکل 


                                                            

باتوجهبهاینکهدرمرسوماتکنونیایرانلباسعروسسفیداست،دوشیزگانزرتشتیبهنمادزنانگیومادری۰

ازازدواج،پوششسفیدبرایدوشیزگانتوصیهکند.البتهتاپیشلباسسبزرادرمراسمعروسیخودانتخابمی

بههمراهسکهمی اناریرا هایشود.خانوادةدامادنیزبهنمادشهریورامشاسپندکهزوجآیینیسپندارمذاست،

هایوسکهصورتنمادینانارنمادایزدبانویناهیدومهراستکنند.درواقعبهزرینوسیمینبهعروستقدیممی

نمادیازتحولپیوندناهیدومهربهدارنمادموکلفلزات)شهریورامشاسپند(است؛بنابراینانارسکهفلزینیز

ایشدهباسکه،یادآورتغییروتحوالتاسطورهشودوانارآذینپیوندمیانسپندامذوشهریورامشاسپندتبدیلمی

(.۰۹9۰:۰21یکدوشیزهبهمادراست.چراکهپردانگیاناراشارهبهفرزندآوریبسیاردارد)اشیدری،
نمونه2 نیز اصفهان اصفهانیدر براساساعتقادات دارد. وجود مشابهی رنگلباسعروسبرهای سبزبودن ها

(.۰۹۱1:9۰۱سبزبختیویداللتدارد)ذوالفقاری،
(.۰۹۱1:9۰۰اندازندبهنشانةسفیدبختیوسبزبختی)ذوالفقاری،دربوشهر،شالسفیدیاسبزرویسرعروسمی۹
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 چَک بخش اول اعتقادات، زیارتگاه پیر سبز چَک

سبز» پیر استانکهمهم« زرتشتیاندر شهرستانترینعبادتگاه و هایمیاناردکان)کوهیزد

داستانخاصیدارد.زمانحملةاعراب)بهدستور(،۰۹۱۹:29)گشتاسب،(استانجیرهواردکان

نیکعمر انجامید، ساسانیوقت)یزدگرد( سقوطپادشاه به ایرانکه به حیات( دختربانو/ بانو،

بفرارکردوبهسمتاردکانآمدودرمیانکوهمخفیوناپدیدشدویزدگردسومازدستاعرا

بانوزرتشتیانمعتقدندکهنیک(.۰۹۹9:۰91)شهمردان، تاینمحلزیارتگاهزرتشتیانقرارگرف

ایکند.دهانهدرحالگریزازدشمنانبودهاستودراینمحلازاهورامزد)خدا(طلبکمکمی

دستیشدندهانه،قسمتیازچوبکشد،اماهنگامبستهودختررابهدرونمیشوددرکوهبازمی

پسازمدتیازباالیاینکوه2شود)شکلماندوبهدرختیسرسبزبدلمیویبیرونمی .)

پیر»چکد؛بنابراینزیارتگاهرادیدگانبهزمینمیآبوعلفقطرةآبماننداشکچشمستمبی

 (.۰۹۹1:2۱1)سروشیان،خوانندنیزمی۰«کچَکوچَکیاچَسبزچَک

هاییچونپرسیاوشان،دردیوارةسنگییکسوینیایشگاه،محلیوجودداردکهروییدنی

به هم آب است. کرده رشد کوهی انجیر و سنگبیرونمورد شکاف از قطره قطره صورت

میمی داخلحوضسنگیزیرآنذخیره در شود)تقویمزرتشریزدو براساس۰۹۱۱تیان، .)

تخفیف سبز پیر که دارد باستانیپاریزیایناحتمالوجود پیرسبزپوشانباشدونظر یافتة

می ایفا سبزپوشرا نقشفرشتة استکه بانویی آن به او،اشاره اسم نقشدر این و کند

(.۰۹91:121باستانیپاریزی،کهیادآورزندگیوحیاتاست،نموددارد)«بانوحیات»

مکنای)سرپوش پوشیدن با و دارد ایزدبانویسپندامذ از مفهومی درختسبز، روییدن

به و یزد زرتشتی بانوان توسط سبز نگاهقولیسبزپوشسنتی( زنده واقعه این یاد شدنشان،

آمدنایننمونهازمسببفراهم2ملجأ(شدندردلکوه)شودوهمانامعنایپوشیدهداشتهمی

یبانوانزرتشتییزداست.اهمیتپیرسبزدرادبیاتشفاهیودعایخیرزرتشتیانپوششبرا

ایدارد.درحقیکدیگربهزباندریبهدینینمونه

ساوزساوزان. دوپیرِ )روانشادمهنازفالحتی،تهران/منزلشخصی،هشتمدیماهیُوگهَ

۰۹۱1)

                                                            
1
 Pire sabze čak čakū. 

ترینمعنایحرزدرزبانعربیمربوطبهزمانینزدیکبهظهوراسالمتاحدودنیمهسدهسومقمریاستقدیم2

سورةتوبه،19ق(منتسباست،ویضمنبحثازآیة91عباس)است.درقولیکهبهابن«مکاناختفا»وآن

وناینآیه،سرزنشفراریانیاستکه(مضم۰۹99:۰۱۱/۰۱شناسد.)طبری،می«حرزدرکوه»را«ملجأ»واژه

حفرهمی یا نزداعرابدرخواهندبهغار دربارةکارکرددفاعیکوه ازجنگبگریزند. ببرندتا هایدرزمینپناه

(.۰۹99:229/2۱تواندرتفسیرطبرییافت)طبری،دوراننزدیکصدراسالمتوضیحکاملیرامی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86_(%DB%8C%D8%B2%D8%AF)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86_(%DB%8C%D8%B2%D8%AF)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
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معنی:جایشمادرپیرسبز،سبزاست.

شماسبزاست.معادل:جای
Yoga do pire sāvz, sāvzān. 

ضرب فاتحاندر سپاهیانعربو از سوم یزدگرد آخریندختر فرار به المثلدیگریکه

طوردارد،ایناسالمیاشارهداردوکنایهازکسیاستکهباسیلیصورتخودراسرخنگهمی

بانوگرچهدخترپادشاهاست،ازتعقیبوگریزاعرابدراماننبودهوبانو/حیاتآمدهکهنیک

نیزمرتبطاست.«چَکپیرسبزچَک»داستانبرد.ازاینبابتاینمَثلبارنجمی

بیستو منزلشخصی، تهران/ فالحتی، مهناز )روانشاد زُونا اِ مَکنوساوزُگخُوذو تودلِ

(.۰۹۱9پنجممهرماه

معنی:خداازدلآنکهمکنایسبزپوشیدهباخبراست.مکناسبزپوش:کنایهازکسیاست

 عیبدارد.ریزیباوبیکهظاه

 معادل:ازرویظاهر،دیگرانراقضاوتنکن.

Tū dele maknū sāvzog xozoe zonā. 

فرهنگ و میانزرتشتیانیزد در بهدرختسبز توصیفعصایتبدیلشده داستانیدر

 (.2راپدیدارکردهاست)شکل«چمرو»فولکلورایشان،بانوییبهنام


که بین شکاف کوه جا ماند و به درخت سبز مبدل شد )زیارتگاه پیر سبز  بانو. عصای نیک2شکل 

 چَک( چَک

 (4، چرچین3، چچین2)چچی 1، چمروبخش دوم اعتقادات

این از آنرا تعابیرمختلفیدارد. معانیو چِمچمرو واژة از کهفقطچشمفردپیداست، ۰رو

خوردگیاندوگروهیایننامرابهدلیلاینکهبرایرفعچشمزخموچشمیعنیچشمبرگرفته

                                                            
1
 Čemaroo 

2
 ČaČi 

3
 ČaČin 

4
 ČarČin 
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دانند.گاهیاوقات،بانوییازدانند.برخینیزآنراچشموروبستهمیاست،ازهمینواژهمی

وش(نزدیکانبیمار،لباسویرا)اگربیمارمؤنثبودکهلباسکاملواگرمذکربودفقطزیرپ

ایسفیدراکهمحلچشمانشسوراخپوشیدوپارچهزیرلباسسبزرنگیکهبهتنداشتمی

صورتشمی بر درکناراست، سفید و رنگیسبز نماد نیز اینجا )در نشود. شناخته تا کشید

رابایکدستوبادست2بستوعصایییکدیگرقراردارند(.ویدستمالسبزیبهدستمی

کند،درآنبگذاردوالبتهپیشازهرگرفتتاچیزیراکهازمردمدریافتمییدیگرزنبیلم

دان،دستمالسبز،نقلوآویشنوکتاباوستابود.اینچیزمحتویاتزنبیلشاملآیینه،سرمه

بهمنزلبیمارمی اوازخواندوسپسازآنجاخارجمیرفتودرآنجااوستامیبانو،ابتدا شد.

رفتودررفت.سپسبهسمتچپکوچهمیشدوتاآخرمیخانهسمتراستآغازمیاولین

زدتاصاحبخانهچیزیبهاوبدهد.چونگذشتگانبرایناعتقادبودنداگرازهارامیهمهخانه

می بیماریبهبودپیدا چشمزدهچیزیبگیرندوبهبیماربخورانند، کند.کسیکهدیگریرا

کرد.اگرشدةداخلزنبیلمحافظتمیآوریدستی/عصایخودازمحتویاتجمعبچمروباچو

کرد،چمروخانهاصرارمیهابستریبودوصاحببیماربدحالیداخلیکیدیگرازهمینخانه

داد.اینفردبایدازهمةمقداریازیکیازچیزهاییراکهازاهالیکوچهگرفتهبودبهاومی

چیزیخانه بهمهرمیها بهدر آخر در میمی۹گرفتو اوستا بهمنزلبیماررفتو خواندو

میبازمی او به جمعکرده که چیزیرا هر منزلخویشگشتو استراحتبه پساز و داد

جمعبازمی به که مدتی تمام در چمرو نمیگشت. حرفی است، مشغول سکوتزآوری و ند

آورییافتهراکهچمروهنگامجمعنبیمارنیزآنالبسةتبرکخانوادهوبستگا1کند.اختیارمی

پوشانندودرصورتیکهفردبیمارامکانبلعداشت،هابرتنداشتهاست،بهبیمارمیخوراکی

میخوراکی او به را آنها روی آب صورت این غیر در و میخورانند بیمارها به و ریزند

قرنسیزدهمه.شفراموشولیدوبارهاحیاشدوتاخرداددرنیمة1نوشانند.رسمچمارومی

                                                                                                                                            
1
 Čem 

 پوشیدنالبسهسبزوبهدستگرفتنعصابهنمادنیکبانوست.2
درزباندَریبهدینیاست.«آتشکده»سویمهرودوستیوجایگزینواژةدربهمهر،بهمعنایدریبه۹
المثلیبهگویشدریبهدینیدراینراستاوجوددارد.ضرب1

چَشی/چَمیبااُگُشیبا؛راوِچمروبا!

معنا:فقطببینوبشنو!

(.۰۹۱1،شیراز/منزلشخصی،ششماسفندکردنوهیچنگفتن!)مرواریدفلفلیاستعارهازسکوت
Čami bāo goši bā! Rāve Čamarū bā! 

چمروورسمچمارودرمیانمسلماناننیزوجودداشتهاست،امالباسویبهرنگسیاهبودهوقراندرزنبیلش1

 (.۰۹11:۱9گیرد)فرهیوماندگاریان،یگزینعصانیززنجیرضخیمیاستکهدردستمیگذارد.جامی
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(.دررسمچمرو،وجودنقلسفیدبههمراه۰۹11:۱9ادامهیافت)فرهیوماندگاریان،۰۹19

آویشنسبزهمانترکیبسفیدوسبزاست.آیینه،نمادشهریورامشاسپنداستکهدرواقعهم

کند.نقرهوجیوهبهنشانةموکلفلزاتایفاینقشمیبودنوهماستفادهازفلزدلیلصیقلیبه

تکمیلمیسرمه آینه با زنانگیاست، نشانة سپندامذدانکه و جفتشهریور با مشابه شود؛

کنندةتوانرنگسفیدرامقدمهواستقبالامشاسپندیاایزدمهروایزدبانویناهید.درآخرمی

پیام را رنگسبز دانستو بهآوررنگسبز زرتشتی بانوان احترام و خیر تندرستی، شادی،

نمادهایمذهبی.

گیران زرتشتیان با حضور سوزن و  های فرهنگی، سفرة نوروز و عقد/ گواه پدیده

 های سفید و سبز نخ

هاییباقدمتبسیاراست.گویند،ازرسمسینمیسفرهیاخواننوروزیکهامروزهبهآنهفت

سفرة بر آنچه گذشته میدر داشت.نوروزی منطقه هر اقلیم با تناسبمستقیمی گذاشتند

درواقعهفتمحصولکشاورزیمانندسیب،سبزه،سنجد،سیر،سمنو،سرکه،سنبلومانند

اینسفرهتاروزسیزدهمگستردهاست)جعفریقنواتی،هامیاین اینکه۰۹۱9:19گذارند. .)

ارکانکشاورزیان نوروزیاز ایرانتخابمیاجزایسفرة کشاورزیدر اهمیتنظام به شود،

اشارهدارد،امامسئلهمهمایناستکهبانوانزرتشتیایراندرکنارارکاننمادینمحصوالت

حضورسوزنونخسفیدوسبزبرسرسفرةکنند.کشاورزیازسوزنونخسبزاستفادهمی

هفتسینتعابیرمتفاوتیراباخوددارد.برخیبهاینموضوعاذعاندارندکهپروردگاربانخ

سبزرنگبهنمادروییدنگیاهانبرزمینوسوزنبهنماددوختنواتصال،زمستانسفیدو

مستانبارانوبرفنباردوخشکسالیباشد،سردرابهآغازبهارپیونددادهاست؛زیرااگردرز

نمادیازسپندارمذامشاسپند نخسبزرا برخیدیگر، سبزیوتَرسالیدربهارناممکناست.

امشاسپند)ایزد خشَثرَهوَئیریه یا خشترهوییریهدانندوسوزنرانمادیاز)ایزدبانویزمین(می

فلزات موکل امشاسپند شهریور چراکه ایزدشهریور(؛ با همکار و یاریگر که اوست و است

ایزدبانویناهیدکهازکرهخورشیدوآسمان خورشید)مهر(وایزدآسمان)بنابرآبانیشت:

رویندتاگیرد(است.درواقعبهمددایندوایزداستکهزمینسبزوگیاهانمیسرچشمهمی

برابریروزیسپن دامذبااسفندماه)آخرینماهزمستان(ایزدبانویزمین،سپندارمذشادشود.

بهایزدبانویزمینتعلقداردوزرتشتیاناینروزراروززنومادر)مُزدگیران(نامنهادندکهتا

ویدرآثارالباقیهخودمی بودهاست. نویسد:روزگارابوریحانبیرونیدراصفهانوریپابرجا

بخششمی» زنان به مردان عید این نمودنددر » ۰۹99)بیرونی، جشن۹11: یا(. اسفندی

اسبندیدرحقیقتنمودیازجشناسفندگانیااسفندارمذباستانیاستکهابوریحانبیرونی



 ۰۹۱۱،بهاروتابستان۰۱پیاپی،شماره۰۱شناسیایران،دورههایانسانپژوهش۱2

زنانبرشوهرانخودمسلطبودهوگردیزیبهآناشارهکرده هااندوازآناند.دراینجشن،

اینهدیهمی از گرفتند؛ را اینروز مَردگیران»رو ی« مُزدگیران»ا زنان« اینشب، در خوانند.

کاغذمیهاییبرایعقربافسون کَژدُمگزیدگیبر رقعة آنرا و درمی۰نوشتند بر و نامیدند

(.۰۹۰1:21۱)بیرونی،کردندهاآویزانمیخانه

 «سفرة سبزی»های شفاخواهی سنتی زرتشتیان،  سفره

غیرآیینی،امامتأثرازفرهنگبانوانزرتشتیاستکهبههایشفاخواهیها،سفرهازدیگرسفره

شوند.درگذشتهزرتشتیانبرشهرتداردوبرایبهبودبیماریگسترانیدهمی«سفرةسبزی»

اینعقیدهبودندکهنبایدآبجوشرابدونبردننامخدارویزمینبریزندیااگرکودکیبه

خداوندبلندکردونبایدبعضیازحیواناتراآزارداد؛زیراافتاد،نبایدویرابدونیادزمینمی

رسانندکهاینشوندوبهآنفردراآزارمیدرغیراینصورتازمابهترانازاینرفتارآزردهمی

درماننبود؛بنابراینشدکهباداروقابلالعالجنمایانمیآزارهادرقالببیماریالعالجیاصعب

بایدب حتماً سبزی»رایبیمار بانوان2«سفرة همیناصل، بر بهبودحاصلشود. گسترانیدتا

ایسفید)بهنمادکشیدند.سفرهبهنیتبهبودبیماریسفرهمی۹هازرتشتیدریکیاززیارتگاه

اجزاءسفرهشاملیکچراغومربعشکلیکهدرمیانةآندستمالسبزمی1پاکی( انداختند.

مرغ،تخم1آرد،نمکوشکروکنجداست.آجیل،شیرینی،میوه،نان،سورکروشن،گِلسفید،

هایخشکخیسانیدهشدهاست.درپز،پنیروسبزی،گلدانگلوسرو،شیرومیوهنیمرووآب

خواباندندوشدوبیمارراشبهنگامکنارسفرهمیهرگوشهازسفرهشمعسبزیافروختهمی

                                                            
هدینیمرسوممیانزرتشتیانمَثلیهستکهاستعارهازغذایناجور/شوربایهایدریبالمثلدرمیانضرب۰

گژدمدارد.شوربُویگیزدُمشِپِشُزا
م )روانشاد است پخته عقرب گژدم/ شوربای اردیبهشتمعنی: هفدهم شخصی، منزل تهران/ فالحتی، ماههناز

۰۹۱9.)
Šurboye gizdom Še peŠozā. 
اینمثلزنانهمربوطبهفنآشپزیاستوگویااززمانرقعةگژدمبرجایماندهاست؛چراکهمعتقدبودنداین

بهخواصشوربایگژدماشارهالمثلهمشود.اصلضربهاییداردکهمانعورودعقرببهمنزلمیافسونویژگی
 سازد.اثرمیداردکهگرچهخوراکنامطبوعیاست،بهسببخواصآننیشعقربرابراهالیمنزلبی

درکرماننیزمردمعقیدهدارندکسیکهبیماراستیادرکارشخللیپدیدآمده،بایدازهمزادخودیاسایه2
اند.اگربیمارتوانگرباشد،برایهاراازخودناخرسندکردهآیدکهجِنروپیشمییاریبخواهد.حوادثناگوارازآن

بهکوهستاندبرایناستکهاجنهدرکوهزندگیمیکند؛چوناعتقانذرمی«سفرةسبزی»بهبودخود کنند،
کنند.اجزایاینسفرةنذریروندوسپسازپیرزنیزرتشتیکهدراینامورخبرهاست،کورکورانهاطاعتمیمی

حرف همانهفتقلمآذوقهکهبا پیرزنشروعمی«س»از نمکداناست. کماچو بههمراهشمعروشن، شود
(.۰۹۱1:92۹)ذوالفقاری،کندپریان،طلبشفایبیماررامیچیندوازدخترشاهتنهاییمیرهرابهزرتشتیسف

گیرند.چَکرادرنظرمیمعموالًپیرسبزچَک۹
کردنگسترانیدند،سفرةسفیدرنگبرایاطمینانحاصلبرآنکهسفرهرادرجایمقدسوپاکیمیدرواقععالوه1

گرفت.ارگیریسفره/پارچهسبزبود.درواقعتماممحلقاتسفرهرویپارچهسبزقرارمیازپاکیمکانقر
نانروغنیآیینیمخصوصبهزرتشتیاناست.1
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یدهبرآناستکهاگربیمارووابستگانویصبحبیدارشدندواثردستخواندند.عقاوستامی

اند.گاهیاوقاتاینآثاریافرورفتگیانگشتبرنمکافتادهبود،ازمابهتران،بیمارراشفاداده

میبه دیده شود.جاینمکرویشکر تکرار باید دوباره سفره اینبدینمعناستکه و شود

توانسادهیاپرتجملبرگزارکرد.فقطپارچهسفیدوسبز،باسبزی،شاخةسفرةسبزیرامی

سرووشمعسبزیاسفیدافروختهبههمراهآرد،نمکوشکرازارکانمهماینسفرههستند.

(واماسفره۰۹11:۰۱۰)فرهیوماندگاریان،خورددرآخرهمبیمارسبزیسرسفرهرامی

شود؛آنهمبرایشناختهمی«سفرةسبزدرویشی»دداردکهبهسبزیزنانةدیگریهموجو

کنندودرشودوخاصیتشفادهیدارد.دراینروشسفرهراپهنمیرفعبیماریاستفادهمی

ریزندودرهرچهارگوشةسفرهخشتخامیکهبرآنآویشنمی۰چهارطرفآنگِلسفید

می اجزایسفرةدرویشریختهباشند، نانوپنیروسبزی)ودرصورتتمایلنهند. سکهو ی،

گذارندوآنرادرکنارسفرهیازیرناودانمرغرامیانپنبةسفیدمیسورک(است.سپستخم

آنگاهکنارسفرةاوستامیقرارمی مرغخالسبزهویداشد،خوانندواگربرپوستةتخمدهند.

حضوررنگسفیدوسبزدرهریکازاین(.۰۹11:۰۱2)فرهیوماندگاریان،یابدبیمارشفامی

مرغباخالسبزودوسفرةسفیدحاشیهوسفرةسبزمرکزیهایشفابخشدرقالبتخمسفره

شناساییهمراهحضورسبزیوشمعسبزوعناصرسفیدرنگیمانندنمکوشکروآردقابلبه

تقدسرنگاستکهدرتمامیاینمواردحضوررنگسبزنمادیازس المتوبهبودیدارد.

میانزرتشتیانبه در سبز و سوزنیگونهسفید همراه به سبز و سفید دوکنخِ ایاستکه

می نظر در متافیزیکی و قدسی نیروهای حضور نشانة به را آن در )مرواریدفرورفته گیرند.

(.۹()شکل۰۹۱۱فلفلی،شیراز/منزلشخصی،نوزدهآبانماه




 گیران زرتشتی، وجود سوزن و نخ سفید و سبز سفرة گواه. 3شکل 

                                                            
در۰ و پاککنندگیدارد خاصیتضدعفونیو واقعهمانآهکاست، در گویشزرتشتیانکه گِلسفیددر

شدهاست.هامیگذشتةدوربااستفادهازگِلسفیدمانعنشربیماری



 ۰۹۱۱،بهاروتابستان۰۱پیاپی،شماره۰۱شناسیایران،دورههایانسانپژوهش۱1

یمنیومبارکیآنسببشدهاستدلیلخوشرنگسفیدوسبزدرمیانبانوانزرتشتیبه

کهایشاندرهرآنچهمایةشادیونمادیاززایشاست،ازایندورنگبهرهببرند.نوروزبه

شدنبنیادجدیدخانوادهوالبتهبهدنیاایزادهشدندوبارةطبیعت،ازدواجبهمعنمعنایزاده

واضح که فرزند سفرهآمدن در زایشاست. شکل زایشتندرستیترین نیز شفاخواهی های

مدنظراست.درهمةاینموارد،بانوانزرتشتیازرنگسفیدوسبزدرقالبکلهقندسفیدی

سبزپوش استبهره۰که میشده نمند که سفید قند رنگسبزشوند. با دارد پاکی از شانی

شدةطورکهنخریسیدهیُمنیرادرپِیداشتهباشد؛همانآراستهشدهاستتاشگونوخوش

بهنشانةپاکیبهرنگسبزآغشتهمی ابریشمنیزازرنگسفید، بهنمادیازپنبهیا شودتا

زیبهاربهفرجامنیککهسفیدیبرفزمستانینیزباسبشادیوفالنیکبدلشود؛چنان

بافندگیمی ریسندگیو ایزدبانوانرا زنانو کارکردهایاولیة بنابراینبرخیمحققان، رسد؛

اینمی از ایزدبانوانمیدانند؛ را فرهنگایالم در بانوانبافنده تصویر واژهرو هاییپندارندکه

،«سرنخ»)مختاریان،اسطورةدانند.راازحرفةایشانمنشعبمی«سرنخ»و«2سررشته»چون

https://anthropologyandculture.com)

ویژهبانوانزرتشتیازاهمیتبسزاییبنابراینترکیبسفیدوسبزدرمیانزرتشتیانوبه

برخورداراست.

 اهمیت تولید مواد و انجام مراحل اولیة ریسندگی در میان بانوان زرتشتی یزد

اینهچنداندورازکارهایتولیدیدرونخانه)صنایعخانگی(،پرورشکرمابریشمدرگذشته

«کِرموکِجاته»وگرفتنابریشمتوسطبانوانزرتشتیبودهاستکهدرگویشبهدینانبدان

                                                            
کردندوبافتبهرنگسبزاستفادهمیکردنقندازپارچةابریشمیندستزرتشتیاندرگذشتهبرایسبزپوش۰

ر میقند داخلآنپارچه پایینقندمخروطیا و قسمتباال از نخقندکه با و بودپیچیدند شکلبیرونآمده

کردنقندهایهایسبزرنگبرایروکشکردند،اماامروزهازانواعکاغذهایرنگیوزرورقبستندومحکممیمی

بهره میسفید قمند از وجه یک بر پیامبر زرتشت چهرة تصویر که میشوند قرار وند چاپی تصویر گیرد.

اصطالحسبزپوششدبرآندارشدنراگذرانیدوبهدارزرتشتپیامبرراپسازآنکهقندمراحلروکشچسبپشت

چسبانند.می
آشرشتهدرمیانزرتشتیانبهآشسبزینیزشهرتدارد.پختنآشرشته/سبزیبهنمادشادیوشگوندر2

ایداردوزمانیکهبانوانبرایافزودنرشتهبهآشدرکناردیگیزرتشتیانجایگاهویژهمراسمآیینیومذهب

«.اینرشتهبهامیدخدا،سررشتةشادمانیوخوشیباشد»کنند:شوند،اینجملهرابیانمیحاضرمی

می خُذو، اُمیذِ خَشوولی)مرواریبِ یِ سَررِشتَ شُودیبوتُ ونیتِ نومُ بِه منزلشخصی،رشتاِ شیراز/ دفلفلی،

(.۰۹۱1ششماسفند
Be omize xozow, mi rešta e be numo neyate šowdi buto sar-re reštaye xašowli. 
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گویند.ازگذشتهدورتاکمیپیشازوروددنیایمدرنوصنعتی،هنرریسندگیورنگرزیمی

ازمیانهنرهایگوناگونکهابریشم ودرنهایتبافتپارچهمختصبانوانبهدینبودهاست.

سال حدود سبکسنتیتا و رنگرزیبهشیوه هنر است، جامه و پارچه تهیة هایمربوطبه

)مزداپور،آرامناپدیدشدخورشیدیدواموبقاداشتوبعدازآنآرام۰۹1۱یادرنهایت۰۹۹۱

داشتودرشبگیرایکهگنجایشچندیننفررامییانبانوانزرتشتی،خانه(.درم۰۹۱9:1۱

بهایشتر،پنبهوپشمگوسفندبدانرهسپارنوسحرگاهزمستانبرایرشتنابریشم،کُرکگرا

می درهرمحله«چرخستان»شدند، بهایچندخانهبودکهبهنامداشت. عنوانچرخستانیا

(.هنرریسندگیدرمیان۰۹۱9:۰۱۹)مزداپور،شدشناختهمی2رستونچا۰زباندَریبهدینی

به زرتشتی ضرببانوان در که داشت اهمیت کردهالمثلقدری اشاره بدان خود وهای اند

گرفتند؛همانعملیکهجزءریسندگیراچونامرزادن،امرینهادینهبرایبانواندرنظرمی

میانتمامیاقوامترینکارکردهایایزدبانواندمهم کیهانر ارتباطبا تقدسزمینودر زایی،

بزرگبه مادرِ انسان۹عنوان سرنوشت بافتن کشاورزی، و رویشگیاهان آیین و1ها، عشق ،

(.۰۹91:19الیاده،زناشوییوباروریاست.)

وَچَهتوتِلپَروَرِشِتِن،ریسمونریسِنگ.

 بدهی،ریسمانرارویسنگ.معنی:بچهرادرشکمبایدپرورش

به صورتنمادینبیانگرهرکاریبایددرزمانصحیحوبراساسقواعددقیقانجامگیرد.

است بافتنسرنوشتفرزندشمؤثر ریسیدنو در مادر استکه مهنازاینموضوع )روانشاد

(.۰۹۱۱ماهفالحتی،شیراز/منزلشخصی،بهمن
Vača tū tel parvareše ten, rismūn ri seng. 

رویشگیاهانو ریسندگیبا زمینو زن، ارتباطمادر، مطالبفوق به توجه بنابراینبا

رنگرزیابریشمتوسطبانوانزرتشتیجهتمکنا)حجاببانوانزندگیکشاورزیمشخصشد.

صورتمنقوشزرتشتی(رتبهدومراپسازریسندگیدارد.زمانیکهپارچهابریشمینسادهبه

                                                            
زباندَریزرتشتیبابنیادهایکهندینزرتشتیدرپیوندینزدیکاست؛زیرااساساًموبدانومغانراازقبائل۰

باناینمردم،باداشتنرجحانوسبقةدینی،بعداًبهعمومپیرواندینباستانیشمارندواحتمالداردزمادیمی

اند،انتقالایرانوهمةبهدینانکهخودبازماندةاقواممردمیگوناگونوساکننواحیمختلفاینسرزمینبوده

 (.9و۰۹91:9یافتهباشد)مزداپور،
2
 Čāressun. 

 هایبشریرواجدارد.نمادریوماموطندرتمامیفرهنگصورتسرزمیایناندیشههنوزبه۹
(.22۹اند)بقره:درقرآنکریم،زنانبهکشتزارتشبیهشده1



 ۰۹۱۱،بهاروتابستان۰۱پیاپی،شماره۰۱شناسیایران،دورههایانسانپژوهش۱9

گفتندوایننمونهازپارچهتنهابرایمَکنایبانوان)حجابومی۰«گُلهِند»آمد،بداندرمی

 پوششسر(کاربردداشت.

 هنر نساجی بانوان زرتشتی یزد
هنرنساجیازبدوورودبهایراندرانحصارزرتشتیانیزدقرارداشتوازآنتنهابرایدوخت

گبری بهکهنوعیتن2شلوار سرور، مراسمعروسیبود،پوشمخصوصمجالسجشنو ویژه

پارچةآنبهشکلراهاستفادهمی کردندو بود)رمضانخانی، ۰۹19راه راه۰۱2: بودناینراه(.

به پارچهشلوارها پیوستن ابریشمیسبب ۹های و بود یکدیگر کنار سیخ»در و تیر نامیده«

همی نمونة اولین که تکهشد مینر محسوب ایرانی پارچهدوزی برایشود. سیخ و تیر های

شد.ایندوزی/گُلونقشمیپوشاکزنانهتولیدومزینبهنوعیگلدوزیظریفبانامزرتشتی

(.۰۹۱1:21زاده،شدند)پشوتنیالبسهزیبادرمراسمومجالسسنتییاآیینیپوشیدهمی

یزد)محله1آبادکهدرآنبهورودابریشمگیالنبهاله«یزدنامه»باتوجهبهاسنادیچون

پارچهزرتشتی و دارد اشاره هنرنشین( وجود بر گواه که مور ویلیام مجموعة در هایموجود

«آتشکدهآذر»برآنشرحیازویژهعصرساسانیاست،عالوهنساجیدرقرونپیشااسالمیوبه

میمینظیریزدهایبیکهبهتوصیفنساجی داریهنرنساجیدرمیانتوانبهریشهپردازد،

 )رمضانخانی، نهاد صحه یزد ۰۹19زرتشتیان :۰1 زرتشتیان21و نساجی هنر اینکه اما ،)

پیگیریاست؛برایمثالکالراکولیوررایسمربوطبهبانواناست،درتوصیفاتجهانگردانقابل

ازایراندیدنکردهاست،لباسزنانزرتشتیهایپیشوپسازجنگجهانیاولکهدرسال

توصیفمی اینگونه را لباس»کند: بافتهبیشتر یزد در ابریشمیاستو هایزنانزرتشتی،

شوندمی » رایس، ۰۹99)کولیور اورسل۰۱: .)1 سال در که نیز فرانسوی ۰1۰1جهانگرد

بشاهقاجارازایرانبازدیدمیمیالدیدرزمانفتحعلی هتوصیفآنچهدربازارچةبزازانکرد،

                                                            
هاییرابستند.آنگاهپارچهگرفتندوآنمحلگرفتهبادندانرابانخمحکممیپارچةابریشمسادهرابادندانمی۰

ردند.دراینرنگرزی،ازرنگهایطبیعیمثلپوستانار،پوستگردووککهچندینگرهزدهبودند،رنگرزیمی

(.۰۹۱9:۰۱۹کردند)مزداپور،روناسبرایطراحیگُلبرزمینهسبزمکنایابریشمیاستفادهمی
«رگَب»رود.بهعقیدةاستادپورداودکارمیآمیزبهباشکلیتوهین gowr صورتفارسییزدی،یعنیبه«گَبر»واژة2

عربیمشتقاستواصالًبهمعنیمطلقمشرکوبیرونازدیناست،امادرایران«کافر»ازلغتآرامیهمریشة

 (.۰۹۱9:۰۹شدهاست)مزداپور،اسالمیبهزرتشتیاناطالقمی
پارچه۹ گذشته دستدر از پارچههایبانوانزرتشتیتأمینمیبافتههایرنگارنگابریشمکه هایروشنشدو

هایپارچةرنگینراطورکهبرشآمد؛اینفراهممی«تیروسیخ»آمد،چیتکهبیشترازکشورروسیهوهندمی

(.۰۹11:۰۹ان،شد)ایوزیهایرنگینپدیدارمیراهدوختندوراهکنارهممی
4
 El-Ābād 

5
 Orsel 
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میتهرانمی بیند، بودندهاییابریشمیندیدهزربفت»پردازد: بافته زنانزرتشتییزد که «.ام

ترینمراحلتاتبدیلآنبهجامه،به(؛بنابراینهنرنساجیازابتدایی۰۹19:۰1۰نمیرانیان،)

گرفتهاست.دستبانوانزرتشتییزدصورتمی

 پوشش مکنای سبز بانوان زرتشتی یزدحجاب و 

واکنونارتباطآنشددرمباحثپیشینبهنوشتنحرزیارقعةکژدمدرروزسپندارمذاشاره

امراض ازشیاطینیا بهحرزیکهفردرا مسئلةحجاببانوانزرتشتیواکاویشدهاست. با

بپوشاندوبامخفی حفاظتکند، «احتجاب»کردناورا گویند«حجاب»یا :۰۹92)طبرسی،

فاف،کردن)حجب(،ع(.حجابدرفرهنگدهخدانیزمعانیمتفاوتیدارد؛ازجملهدرپرده1۰9

پوشاک بدانپوشند-حیا، را آنچهخود -هر حرز روپوشو ۰۹11)دهخدا، :۰۱۱9 مسئلة(.

حجابدرمیانبانوانایرانباستان)پیشازاسالم(معموالًبادودیدگاهمواجهاست.اولآنکه

ةمبنیبرحجابووجوداصلعربیواژ۰باوروداسالمبهایرانوباتوجهبهوجودآیاتقرآن

،حجاببرایبانوانایرانیمطرحشدهوپیشازآنمطرحنبودهاست.دومآنکهبر2«حجاب»

تمدن در تاریخی، متون بهپایة جهان، پیشین ادیان و سلسلهها در ایرانویژه مختلف های

باستان،دردورةماد،هخامنشی،اشکانیانوساسانی،حجابدرمیانزنانمعمولبودهاست؛

نباوروداسالمبهایرانحجابواردایراننشدهاست،بلکهبانوانایرانیازدورانباستانبنابرای

داشته )حجاب اند همکاران، و ۰۹1۱مالابراهیمی به۰۰۰: (؛ واژة که زبان۹«چادر»ویژه در

آیدکهاینواژهقبلازساسانیانآمدهاست.چنینبرمی«پوشش»و«لباس»پهلویبهمعنی

 )نیز است داشته کاربرد همکاران، و ۰۹1۱مالابراهیمی :۰۰9 بانوان(. مخصوص سرپوش

مشابهتداردکهباابدالرایجِ«مقنعه»نامدارد.مکنا/مقناباواژة1/مَکنو1زرتشتیایران،مَکنا

)مزداپور،واجقاف)ق(بهکاف)ک(تغییریافتهودرعینحالبهلحاظکاربردنیزمشابهاست

ایاستتقریباًبهطولسهمترتاسهمترونیموعرضکمیبیشتراز(.مَکناجامه۰۹۱9:9۰

بررویلچکبهسر بهسبکیخاصو پارچةابریشمینکهزنانزرتشتیآنرا از یکمتر،

(.1()شکل۰۹1۹:۰۱9کنند)متین،می

                                                            
 (.1۱یُدنینَعَلیهنمِنجاَلبیبهِندلکأدَنیأنیَعرفَنفَالیُوذینَوَکانَاهللغَفوراًرحیماً)احزاب:۰
وزنمحجوباست؛یعنیزنیکهباپوششیپوشیدهشدهباشد«پوشش»بهمعنای«حجاب»درزبانعربی2

بهره«حجاب»(ویاحضرتعلی)ع(درنامةمعروفخودبهمالکاشترازواژة1/219م.:ج۰۱۱9منظور،)ابن

 (.۰۹11:221البالغه،)نهج«داری؟پسچراخودراپنهانمی»اند.البتهحجابدرمفهومپرده.برده
3
 čvatur. 

4
 maknā. 

5
 maknu. 
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 روز زن توسط بانوان زرتشتی. استفاده از پوشش مکنای سبز در روز جشن سپندارمذ/ 4شکل 

ایرانیبی تبار حسین)ع(،براساسمعتقداتزرتشتیان، امام با وی ازدواج و بیشهربانو

آنسبب یکیاز استکه شده قراردادنپوششسراشتراکاتبسیار و قداسترنگسبز ها

بانوست.مکنایبیشهرهمسرامامحسین)ع(وبی)مَکنا(درمیانبانوانزرتشتی،بهنشاناز

هایدریبهدینینیزهمتاییدارد.ازآنجاالمثلسبزرنگدرادبیاتشفاهیزرتشتیانوضرب

شوندشناسیخاصازاُلگوهایتفکرمیاناعضاییکجامعهمحسوبمیهانوعیردهکهمَثل

یافکارایشانهایآنجامعهرادریافتوبهچگونگتوانبسیاریازایدهکهبااستفادهازآنمی

پدیده مفاهیمدرکو اعضایآندستهپیبرد، بررسیمیهایجهانازدیدگاه شود.بندیو

ارزشدرنهایتاستخراجصورتمی فرهنگو دانش، چگونگیانتقالمفاهیم، از و ازگیرد ها

پرده دیگر نسل به مینسلی برداری )شود ایمانی، و ۰۹۱۰زاهدی :12 بنابراین استفاده(؛

شماربی واژة ادعایتقدسالمثلدرضرب«سبز»از شاهدیبر زباندریبهدینی، اوراد و ها

کهازمیانزیارتگاه آنجا تا هایمشهورزرتشتیانیزدکهرنگسبزدرمیانزرتشتیاناست.

می عدد ده به میحدوداً پسوندسبز با یکیرا تنها آنرسد، و سبز»خوانند پیر استکه«

هاست.رینآنتمهم

 های رنگ سبز به زبان دری بهدینی المثل ضرب
هاالمثلسازهستند.ضربهازیرمجموعهفرهنگمردمویکیازعناصرمهمهویتالمثلضرب

اجتماعیآناندلیلاهمیتیکهدرفرهنگبه انعکاسفرهنگمردموهویتفردیو سازیو
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(؛۰۹19:29)ذوالفقاری،روندشمارمیهویتملیبهایمهمدرمطالعاتمربوطبهدارند،مقوله

بیان ایران، زرتشتیان فرهنگ در سبز رنگ تقدس بیشتر هرچه هویداشدن برای بنابراین

هایدریبهدینیووفوراستعمالواژةسبزخالیازلطفنیست.تعدادیازمثل

داشتوپَنجهدوساوزبو .۰

 پرانرژیوسالمت(باشد.معنی:دستوانگشتانتانسبز)کنایهاز

نوعیتشکراست.معادل:دستشمادردنکند.به
Dāšt o panjado sāvz bū. 

 لِوُودِندونِتساوزبو .2

 معنی:لَبودهانتسبز

ایزدهاست.دارندکهحرفخوبوشایستهمعادل:اینستایشرادرحقکسیروامی
Lev o dendūnet sāvz bū. 

ساوزباختِبی .۹

 سبزبختبشوی.معنی:

معادل:خوشبختبشوی.
Sāvz bāxte bi. 

 راوِموردِساوزبی .1

 همیشهسرسبزباشی.۰معنی:مانندگیاهمُورد

Rave mūrde sāvze bi. 
 موردِتودولَهمینی .1

 معنی:همانندمورد/گیاهمقدسزرتشتیانکهخزانندارد،درکوزهآباست.

رسد.جوانبهنظرمیشودکههمیشهدراصطالحبهکسیگفتهمی
Mūrde tū dūla mini. 

 سَرِتساوزبو.سَردِساوزبو .9

 معنی:سرتسبزباشه.

دعاییبهمعنایزندهوپایندهباشی.
Saret sāvz bū. 

ساوزِعولَمبی .9

 معنی:سبزعالمباشی.

معادل:بدرخشیوسرافرازباشی.
Sāvze ālam bi. 

                                                            
مُورد:گیاهموردجزءگیاهانهمیشهشاداستورمزیازآفرینشآغازینآبوایزدبانویناهید.بنابربندهش۰

 (اینگیاهمخصوصاهورامزدابودهوبهدرختاهورامزداشهرتدارد.21،فقره29/فصل۰۹9۱دادگی،)فرنبغ
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یوگَشُودِنییوعِوالِمساوزبو .1

 معنی:جایگاهشاندردنیاوعالمسبزباشد.

معادل:خدایشانبیامرزد.
Yoga Šo doni o owlem sāvz bu. 

 گیری نتیجه
اقتصاد بر مبتنی زیست و معاش امرار شیوة با ارتباط در ایران زرتشتی بانوان سرگذشت

یایشانگیرینمادهایفرهنگیمرتبطباعقایددینیوساختاراجتماعکشاورزیسببشکل

رنگ از نمادین استفاده است. ازشده یزد زرتشتی بانوان میان در سبز و سفید های

رنگمشخص پُرتکرارترین و استعارهترین رنگدرواقع دو این هاست. از همیشگیای حضور

ثمررسیدنمحصوالتکشاورزیوایزدبانوانوایزدان)آبوخورشید(برایباروریزمینوبه

هایتقویمیدرپنجروزاولوپنجروزآخرِایزندگیایشاناست.وجودمناسبتهدیگرجنبه

زایشایزدبانویزمین بیانگر اسفندکه )جشنسپندامذگان(ماه مادر روز آفرینشانسان/ و

،ازیکسوستوازسمتدیگردرتقارنبااسفندماه،یکیدیگرگاه(همسپتمیدیم)گهنبار

برایآفرینشزمیندرماهشهریورقراردارد.آفرینشانسانهمشهمگاهپیتهمازگهنبارهابهنا

پایه بر کیشمزدیسنی در هابیلکه پدیدآمدن روز و مشیانه( و )مشی بوده گیاهی های

اشاره است، )اسفند( قابیل و شهریور)شهریور( زوج زمیندارد. و اهمیتگیاه ایلطیفبه

ایایرانباستانهستندوایزدبانویامشاسپندمؤنث،زوجیاُسطورهامشاسپندمذکرباسپندامذ

باروریزمین سرسبزیو به که دیگریهستند مهم زوج )خورشید( ایزدمهر و )آب( ناهید

بزرگداشتایزدمهردرجشنمهرگانصورتمیکمکمی پذیردونوروزبرایایزدبانویکنند.

می گرفته جشن برناهید بنابراین پسازشود؛ و مهر شهریور، پساز تقویمی، اساسوقایع

اسفند/سپندامذ،نوروزقراردارد؛بنابرایناتحادآبوخورشیدبرایسرسبزیوشادمانیزمین

به زرتشتیان دینی تقویم قابلدر زوجخوبی است. بهردیابی تنها امشاسپندی و ایزدی های

نمیمناسبت تقویمیمنحصر بهایفصلیو میشوند، نفوذشانرا پساعتقاداتلکه تواندر

افسانه آن، از ناشی رفتارهایی و زیارتگاهفولکلور و کُهن تأثیراتهای یافت. زرتشتیان های

ورفتارآیینی«چَکپیرسبزچَک»هایمتافیزیکیمربوطبهنظامکشاورزیدرزیارتگاهزوج

مَکنایسبزرنگبه پوشیدنالبسهو نشانةاحترامبهدوشاهدختساسانیبانوانزرتشتیبا

بهبانووبیوةامامحسین/بی)حیاتبانو/نیک برتوانشاهدبود.عالوهخوبیمیبیشهربانو(را

چهره پدیدارشدن آن، نام به چَمرو»ای جستبه« که شخصیتی وعنوان بهبودی وجوگر

استفاده از یکیدیگر است، برایبیماران نمادیتندرستی رنگجادوییاست.های ایندو ن
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نمی ختم چَمرو به رنگ، خواصشفادهیایندو سفرة و میسبزیشود پدید را کهها آورد

آنبهره از هرکدامبستهبهتواناییخود خالسبزرویمندمیثروتمندانودرویشان، شوند.

همگیدرکنارهایموجوددرسفرهورنگسبزپارچةسفره،مرغوترکیبآنباسبزیتخم

پارچه سفره همراه به شکر نمکو آرد، سفید، گل مانند سفیدرنگسفره سفیدعناصر ای

در را سفید قند بانوانزرتشتییزد، دارد. را سبز و ترکیبسفید همان حاشیه، در موجود

تولدنوزادباپوششیازپارچههایشادیمناسبت هایابریشمینسبزرنگآورچونازدواجیا

عنصریم سبز، نخسفیدو سوزنو شگونبدلکنند. یُمنو نمادیاز به آنرا تا آراستند

رِشتنگیرانزرتشتیانبودهونمادشادکامیهایآیینینوروزوگواهناپذیرازخوانجدایی اند.

ابریشموپنبةسفیدوسپستبدیلآنبهرنگسبزبرایتولیدمنسوجاتیازقبیلمَکناکه

کوشنشئتویژةبانوانزرتشتییزداست،ازهنردستانهمینبانوانتوانمندوسختحجاب

نمونهمی گیرد. به زیباییاستکه مَکناهایظریفو اینهنرها، هند»هاییاز گُلِ شهرت«

البسه«چَکپیرسبزچَک»ویژههایزرتشتی،بهدارندونمادبانوانزرتشتیدرزیارتگاه است.

بانو بهسبز یزدی عروس سنتی لباس در زرتشتی میان خودنمایی دوشیزةخوبی کند.

می لباسسبز فرزندآوری و مادرانگی نماد به خود ازدواج مراسم ازسفیدپوشدر و پوشد

سکه اناریبا داماد دریافتمیخانواده هدیههایبسیار مفاهیمپردانگیخود، با انار ایدارد.

رنگسبزکههموارهحُسنبرایآرزویبرکتوفرزند ختامیبرایآوریخانوادةنوبنیاداست.

طورکهسفیدیبرفزمستانیبهنوروزهایزندگیایرانیانباستانبودهاست،همانهمةبخش

شود،اکنوننیزدرمیانبانوانزرتشتیطیفوسیعیازمفاهیمنیک،وسرسبزیبهارختممی

گیرد.حضورپُررنگسبزدامنساسانیرادربرمیهبانوانپاکاززایشتاشفاخواهیواحترامب

ضرب میالمثلدر مخصوصزرتشتیان که بهدینی گویشدَری نیکبه آرزوهای و باشد،ها

شاهدیبراینمدعاست.
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 منابع
(.گزارشابراهیمپورداوود،تهران:طهوری.۰۹19)اوستا/یشتها

 الکریم.فوالدوند،تهران:دارالقرآن،ترجمةمحمدمهدیقرآنمجید

مشهد:آستانقدسرضوی. ،۹االسالم،جلد(.ترجمةفیض۰۹11) البالغهنهج

-۰21،صص91هایتاریخی،شمارة،بررسی«تقویمدرایرانپیشازاسالم(.»۰۹19آبادانی،فرهاد)

۰1۱.

دارصادر.العرب،بیروت:م(.لسان۰۱۱9ابنمنظور،محمدبنمکرم)

،چاپاول،تهران:نشرمرکز.مزدیسنا(.دانشنامة۰۹9۰اشیدری،جهانگیر)

،تهران:انجمنآثارملی..دیارشهریاران(۰۹1۹اقتداری،احمد)

،ترجمةرؤیامنجم،چاپدوم،تهران:فکرروز.اسطوره،رؤیا،راز(.۰۹91الیاده،میرچا)

 ،امبر و آره )امبرکارول. ملوین انسان۰۹۱9، وجیه(. ترجمة نگین/شناسی، تهران: باقری، اله

شناسان.جامعه

کنستانتین) ۰۹11اینوسترانتسف، ساسانیان(. کاظمکاظممطالعاتیدربارة ترجمة بنگاه، تهران: زاده،

ترجمهونشرکتاب.

نامة،هفته«هایشادبرستمهایپیشینپوشاکزرتشتی،یادگارپیروزیرنگ(.»۰۹11ایوزیان،صنم)

.2۰۹اَمرداد،شمارة

،2۹1نامةاَمرداد،شمارة،هفته«شدةزرتشتیانمیراثفراموشدوزی؛زرتشتی(.»۰۹11ایوزیان،صنم)

،تهران:علم.پیرسبزپوشان(.۰۹91باستانیپاریزی،محمدابراهیم)

( مری »۰۹1۰بویس، یادنامة«آناهیتا(. مغان: مقاالتسروشپیر مجموعه در باستی، زهرا ترجمة ،

ثریا.جمشیدسروشیان،بهکوششکتایونمزداپور،تهران:

،ترجمةاکبرداناسرشت،تهران:امیرکبیر.آثارالباقیه(.۰۹99بیرونی،ابوریحان)

ابوریحان) ۰۹۰1بیرونی، التنجیم(. االوایلصناعه تهران:التفهیم مقدمةجاللهمایی، تصحیحو به ،

 نا.بی

،طرح«خطهیزددوزی(درپژوهشیدراحیایهنرگُلونقش)زرتشتی(.»۰۹۱1زاده،آزاده)پشوتنی

علمیپژوهشگاهمیراثفرهنگیوگردشگری،پژوهشکدةهنرهایسنتی.سالیانةاعضایهیئت

انجمنزرتشتیانتهران:چاپخانةراستی.(.۰۹۱۱)تقویمزرتشتیان

،تهران:آوَرن.ایزدبانواندرایرانباستانوهند(.۰۹19ثمودی،فرح)

،تهران:جامی.فولکلورایراندرآمدیبر(.۰۹۱9جعفریقنواتی،محمد)

،تهران:دانشگاهتهران.نامةدهخدالغت(.۰۹11اکبر)دهخدا،علی

اکبرشیری،تهران:چشمه.،باهمکاریعلیباورهایعامیانةمردمایران(.۰۹۱1ذوالفقاری،حسن)

»۰۹19ذوالفقاری،حسن) فصلنامة«هایفارسیالمثلهویتایرانیودینیدرضرب(. مطالعاتملی،،

.12-29،صص2شمارة

https://www.gisoom.com/search/book/author-584776/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%A2%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1/
https://www.gisoom.com/search/book/author-584776/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%A2%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1/
https://www.gisoom.com/search/book/author-584777/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1/
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،تهران:سبحاننور.هنرنساجیدرشهریزد(.۰۹19رمضانخانی،صدیقه)

( سمیه ایمانی، کیوان، »۰۹۱۰زاهدی، ضرب(. در انتقادیالمثلزن تحلیلی رویکرد انگلیسی: های

.۰۰۹–1۰،صص9،نقدزبانوادبیاتخارجی،شمارة«گفتمان

،تهران:نشرقطره.هایشکارشدهسایه(.۰۹91سرکاراتی،بهمن)

،بهکوششمنوچهرستوده،تهران:فرهنگایرانفرهنگبهدینان(.۰۹۹1) سروشیان،جمشیدسروش

 زمین.

نا.،بمبئی:بیپرستشگاهزرتشتیان(.۰۹۹9شهمردان،رشید)

ناصرخسرو.،تهران:انتشاراتمجمعالبیانفیتفسیرالقرآن(.۰۹92طبرسی،فضلبنحسن)

 ،ترجمةحبیبیغمایی،تهران:انتشاراتتوس.تفسیریطبری(.۰۹99طبری،محمدبنجریر)

 ،گزارنده:مهردادبهار،تهران:انتشاراتتوس.بندهش(.۰۹9۱دادگی)فرنبغ

،تهران:مؤسسةانتشاراتوچاپدانشگاهتهران.ایرانویچ(.۰۹91وشی،بهرام)فره

ماندگار و سینا )فرهی، سپنتا ۰۹11یان، بخشبررسیروشآرمین(. مؤسسةهایدرمانینامه: تهران: ،

فرهنگیوانتشاراتیفروهر.

.9۰-19،صص۰،نشریةاخبارادیان،شمارة«تقویمادیان:زرتشتیان(.»۰۹12فالح،سیمین)

( ناصر ۰۹11فکوهی، انسانپاره(. مقالههای مجموعه گفتشناسی: و نقدها کوتاه، گوهایهای
،تهران:نشرنی.شناختیانسان

)کاظم پروین »۰۹۱2زاده، شکل(. دالیل بر باستانتحلیلی ایران در ایزدبانوان به اعتقاد ،«گیری

.9۹-1۱هایادیانی،شمارةدوم،صصپژوهش

،تهران:مرکز.عباسمخبر،ترجمةقدرتاُسطوره(.۰۹99کمبل،جوزف)

( هلن واتسون، و سیمون ۰۹92کولمن، انسان(. به تهران:شناسیدرآمدی ثالثی، محسن ترجمة ،

سیمرغ.

( کالرا ۰۹99کولیوررایس، آستانزنانایرانیوراهورسمزندگیآنان(. مشهد: ترجمةاسداهللآزاد، ،

قدسرضوی.

( فرزانه »۰۹۱۹گشتاسب، ایران(. میراثفرهنگیزرتشتیان مورد «گزارشیدر شمارة فروهر، ،191،

 .2۱–21صص

هایفرهنگی.،تهران:دفترپژوهش:پوشاکایرانیان1۹دانیمازایرانچهمی(.۰۹1۹متین،پیمان)

https://anthropologyandculture.com،بازیابیاز«اسطورةسرنخ»مختاریان،بهار)؟(.

( کتایون ۰۹91مزداپور، یزدواژه(. بهدینان گویش نامة پژوهشگاه تهران: اول، جلد و، انسانی علوم

مطالعاتفرهنگی.

 ،تهران:پژوهشکدةهنر.بازآراییگُلونقش(.۰۹۱9مزداپور،کتایونوشیرین،)

چاپپنجم،تهران:خوارزمی.ایدرمرگورستاخیر[،سوگسیاوش]رساله(.۰۹19مسکوب،شاهرخ)

( عیسی درنیایی، زارع و مسعود بهرامیان، عزت، »۰۹1۱مالابراهیمی، باستانحج(. ایران در ،«اب

 .۰21-۰۰نامةزنان،پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی،شمارةدوم،صصپژوهش

https://www.gisoom.com/search/book/author-198/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1/
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( مهشید ۰۹99میرفخرایی، ادیان(. تحقیقاتآفرینشدر و مطالعات رامین/مؤسسة چاپخانة تهران: ،

فرهنگیوابستهبهوزارتفرهنگوآموزشعالی.

شناسی.،تهران:مرکزکرمانزرتشتیانایرانپسازاسالمتاامروز.(۰۹19نمیرانیان،کتایون)

تهران:مؤسسةفرهنگیوهاومراسمسنتیزرتشتیان،ازنوروزتانوروز:آیین(.۰۹1۰نیکنام،کوروش)

انتشاراتیفروهر.

،تهران:فرهنگمعاصر.هاوارهفرهنگاساطیروداستان(.۰۹19یاحقی،محمدجعفر)
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